
Darbu uzsākusi 
jaunizveidotā Madonas 
novada dome. Ievēlēts 
domes priekšsēdētājs,  
tā vietnieki un 
apstiprināts jaunais 
“Madonas novada 
pašvaldības nolikums”.

4.–5. lpp

Durvis ver 
“Dziesmusvētku skola”, 
lai pulcētu interesentus 
no Madonas, Latvijas 
un visas pasaules, 
izglītojot un iepazīstinot 
ar bagāto, iedvesmojošo 
kormūzikas, dziesmu 
un deju svētku kultūras 
mantojumu. 

6. lpp

Vasara ir 
vispiemērotākais 
brīdis atpūtai. Aicinām 
ielūkoties lauku tūrisma 
piedāvājumā Madonas 
novadā.

9. lpp

Uzzini par pabeigtajiem, 
aktuālajiem un 
uzsāktajiem  
projektiem.

10.–11. lpp

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

2021. gada jūlijs

Kad teicām, ka Madonas  
pilsētas 95. gadu jubileju 
svinēsim visu vasaru, nevis 
tikai vienu nedēļas nogali,  
tie nebija tukši vārdi. Priecīgs 
svētku notikums – grāmatas 
“Mana Madona” atklāšana mūs 
sagaidīja 17. jūnijā.

Parasti grāmatu atklāšana 
saistās ar plašām svinībām, lie-
liem ļaužu pūļiem. Šoreiz, apzi-
noties epidemioloģisko situāciju 
valstī, tas izpalika, taču arī mirkļa 
nozīmību tas nemazināja un ne-
liedza saulainajā un tveicīgajā jū-
nija dienā Madonas novadpētnie-
cības un mākslas muzeja izstāžu 
zāles pagalmā tikties dažiem no 
cilvēkiem, kas bija tieši iesaistīti 
grāmatas tapšanā.

Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Agris Lun-
gevičs pateicās ikvienam, kas, vel-
tot laiku, pūles, sirdi un dvēseli, 
ir palīdzējis grāmatai “Mana Ma-
dona” no idejas kļūt par īstenību.  

“Ir svarīgi stāstīt par laiku, kas 
bijis pirms mums. Arī mēs katrs 
piedalāmies vēstures veidošanā, 
tādēļ ir vērtīgi ik pa laikam at-
skatīties uz paveikto. Novēlu, lai 
arī pašreizējie madoniešu darbi ir 
pamats vēl daudzām grāmatām”, 
izdevuma nozīmi akcentē Agris 
Lungevičs.  

Grāmatas dzimšanai impulsu 
savulaik deva Madonas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Zigfrīds Gora.

“Pirms 6  gadiem sapratu, ka 
Madonai kaut kas pietrūkst. Lie-
cības par padarītiem darbiem, par 
sapņiem. Trūkst grāmatu, kas bū-

tu ne tikai liecība par pagātni un 
tagadni, bet vienlaikus kalpotu 
kā atspēriens nākotnes darbiem. 
Tikai apstājoties un atskatoties 
varam ar pārliecību spert nāka-
mo soli”, nepieciešamību pēc pa-
liekošas laikmeta liecības pama-
to Zigfrīds Gora.

No idejas bija jāķeras pie iz-
pildījuma. Šis darbs lielākoties 
gūlās uz Madonas novada 
pašvaldības Attīstības 
nodaļas vecākās spe-
ciālistes kultūras jo-
mā Daigas Torsteres 
pleciem.

“Vajag grāmatu, 
taisām! Tāda bija mana 
pirmā reakcija, kaut arī 
ar šādu darbu līdz tam nebiju 
saskārusies. Uzrunāju publicistu 
Zigmundu Bekmani, kurš piekri-
ta ievākt, apkopot un rediģēt grā-
matas saturu. Ar laiku pieslēdzās 
citi cilvēki, un darbs strauji virzī-
jās uz priekšu. Materiālu apjoms 
bija milzīgs, tādēļ bija ļoti svarī-
gi dot vadmotīvu. Par pamattēmu 
izraudzījāmies dabu. Kā tā mūsu 
novadā ir ietekmējusi būvniecību, 
ražošanu, mežsaimniecību, tūris-
mu, sportu un citas jomas. Manu-
prāt, vadmotīvs tika izvēlēts veik-
smīgi, jo Madonas novadu spilgti 
raksturo tā ģeogrāfiskais novieto-
jums, vides daudzveidība un “za-
ļums”,  uz radošo procesu atska-
tās Daiga Torstere, sakot paldies 
visiem, kas deva savu ieguldījumu 
grāmatas dzimšanā.

Grāmatas “Mana Madona” 
dažādos tapšanas posmos bi-
ja iesaistīts plašs kolektīvs, ta-
ču kodolu veidoja redkolēģija – 
žurnālists, publicists Zigmunds 

Bekmanis, Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja Iz-
glītojošā darba nodaļas vadītā-
ja Zane Grīnvalde un vēsturnieks, 
novadpētnieks Indulis Zvirgz-
diņš.

Grāmatas atbildīgais redak-
tors Zigmunds Bekmanis raksta, 
ka, veidojot grāmatu “Mana Ma-

dona”, tās autoru kolektīvs cen-
tās apturēt mirkli: “Mirkli, 

kad viens no daudziem 
notikumiem un sasnie-
gumiem bagāts posms 
pilsētas un Madonas 
novada dzīvē ir nos-

lēdzies un nākamais – 
jaunus izaicinājumus 

sološais – vēl tikai priekšā.
Pārcilājot vēstures liecības 

un senas fotogrāfijas, meklējot 
interesantus faktus un uzklau-
sot stāstus pa mūsdienās paveik-
to, vēlējāmies parādīt, cik ļoti ir 
izaugusi Madona un tās apkaime 
vairāk nekā simts gados, kopš te 
uzcelta dzelzceļa stacija un sāku-
si veidoties apdzīvota vieta. Visos 
laikos cilvēki ir gribējuši dzīvot 
labāk, un to vēlas  arī 21. gadsim-
ta madonieši – veidot savu pilsē-
tu par labāko dzīves un darba vie-
tu sev un nākamajām paaudzēm.”

Grāmata ir īpaša. Īpaša ar to, 
ka tā ir pirmā, kas veltīta Mado-
nas novadam. Īpaša ar to, ka 156 
lapaspusēs izdevies iekļaut tik 
bagātīgu foto, grafisko un teks-
tuālo materiālu, aptverot visas 
nozīmīgākās jomas. Tās īpaša ie-
zīme ir arī katras nodaļas ievadā 
ietvertās tautasdziesmas no Ma-
donas apkaimes (par to   patei-
cība pienākas Artim un Rudītei 
Kumsāriem). 

Grāmatas atklāšanā viesojās 
arī bijušais valsts prezidents, ma-
donietis Raimonds Vējonis, kurš 
grāmatai veltījis pēcvārdu.

“Vienmēr, kad esmu Mado-
nā, sajūtu sevi atgriežamies lai-
kā. Apkārtne, vide, kas ir Mado-
nā, Madonas novadā bija labs 
pamats manai attīstībai. Te uzau-
gu, mācījos, uzsāku pirmās darba 
gaitas. Varu lepoties ar to, ka es-
mu madonietis, ar to, ka esmu no 
Madonas novada, kurš tagad kļu-
vis vēl plašāks. Tik krāšņas vie-
tas, kā Madonas pusē, citur nav. 
Tā droši vien teiks katrs, kas nā-
cis arī no cita novada, taču tas ir 
pareizi, jo mums katram ir nepie-
ciešama vieta, kur smelties spē-
ku. Tā nu reiz ir sanācis, ka man 
šī vieta ir Madona,” grāmatas at-
klāšanā savu piederību Madonai 
pauž Raimonds Vējonis.

“Kā reiz bija minēts kādā pre-
ses izdevumā: “Madona ir skaista, 
kā tāds zaļu pakalnu ieskauts ro-
žābols.” Līdz simtgadei tā kļūs vēl 
skaistāka, un tad varēsim atkal tik-
ties jau citas grāmatas atvēršanas 
svētkos vēl kuplākā skaitā,” vēlē-
jumu izsaka Zigmunds Bekmanis.

Apgādā “Jumava” izdoto grā-
matu “Mana Madona” var iegādā-
ties Madonas novada Tūrisma in-
formācijas centrā (Skolas ielā10a, 
Madonā). Cena – ap 20 eiro. Grā-
mata būs pieejama arī visās Mado-
nas novada bibliotēkās.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS,  

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists

Atklāj grāmatu “Mana Madona”

Vēsturnieks, novadpētnieks Indulis Zvirgzdiņš, novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde un 
žurnālists, publicists Zigmunds Bekmanis grāmatas atklāšanas svētkos.                                   A. VECKALNIŅA foto

Lasiet 
numurā:
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Madonas novada pašvaldības domes  
18. maija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
27. maija sēdes lēmumu pārskats

Par finansējuma 
piešķiršanu interaktīva 
displeja iegādei

Nolemj piešķirt finansiālu 
atbalstu 1 870 eiro apmērā Jāņa 
Simsona Madonas mākslas sko-
lai interaktīva displeja iegādei 
no 2021. gada nesadalītajiem 
budžeta  līdzekļiem. Tas uzla-
botu audzēkņu un pedagogu di-
gitālās prasmes, darbojoties ar 
mūsdienīgiem rīkiem un tehno-
loģijām.

Par investīciju projekta 
īstenošanu un aizņēmuma 
ņemšanu

Apstiprina investīciju pro-
jekta “Autoceļa Biksēre–Sarka-
ņu pagastmāja Sarkaņu pagastā, 
Madonas novadā, atjaunošana” 
īstenošanu par kopējo summu 
144 531,43 eiro apmērā. 

Nolemj piešķirt Madonas no-
vada pašvaldības līdzfinansēju-
mu 25 832,93 eiro investīciju pro-
jekta īstenošanai.

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
muma un galvojuma kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt aiz-
ņēmuma ņemšanu 118 698,50 eiro 
apmērā investīciju projekta “Auto-
ceļa Biksēre–Sarkaņu pagastmā-
ja Sarkaņu pagastā, Madonas no-
vadā, atjaunošana” īstenošanai 
Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteik-
to procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem. Aizņēmuma 
izņemt un apgūt 2021. gadā.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstā

Sakarā ar Vestienas pagas-
ta pārvaldes iestāžu siltumapgā-
des centralizēšanu (ko nodrošina 
SIA “Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums”), turpmāk nav nepie-
ciešamas kurinātāja štata vienī-
ba. Nolemj ar 01.06.2021. veikt 
šādus grozījumus Vestienas pa-
gasta pārvaldes amata vienību 
un tās pakļautībā esošo iestāžu 
amata vienību sarakstā: Īpašumu 
uzturēšanas nodaļa: grozīt ama-
ta vienībai – kurinātājs, profesi-
jas kods 8182 04, amata vienību 
skaitu no 3,1 uz 0,1, ar mēnešal-
gas likmi 500 eiro.

Par mantas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā

Nolemj pārvaldes uzdevuma 
veikšanai nodot nodibinājumam 
“Latvijas Evaņģēliski luteris-
kās baznīcas Diakonijas centrs” 
bezatlīdzības lietošanā sekojo-
šu mantu:

 � telpas ēkā Parka ielā 6, Mado-
nā, kur telpu kopējā platība 498,8 
m2. Telpas ir izremontētas, tās 
pilnībā ir lietojamas pārvaldes 

uzdevuma veikšanai un tām nav 
bojājumu;

 � kustamo mantu atbilstoši man-
tas inventarizācijas sarakstam. 

Nolemj atbrīvot nodibināju-
mu no komunālo pakalpojumu 
(elektrība, ūdens un kanalizācija, 
apkure, sadzīves atkritumi) mak-
sas saistībā ar telpu lietošanu.

Manta nodota ar mērķi to lie-
tot tikai pārvaldes uzdevuma 
veikšanai – nodrošināt sociālā at-
balsta un rehabilitācijas pakal-
pojuma sniegšanu Madonas no-
vadā uz laiku no 01.06.2021. līdz 
31.05.2022.

Par lokālplānojuma 
apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu

Apstiprina lokālplānojuma 
nekustamā īpašuma Rūpniecī-
bas ielā 65, zemes vienībā ar ka-
dastra apzīmējumu 70010012013 
un Rūpniecības ielā 69, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
70010010330, Madonā, Madonas 
novadā, kas groza Madonas no-
vada teritorijas plānojumu, iz-
strādāto galīgo redakciju.

Izdod saistošos noteiku-
mus Nr. 9 “Nekustamā īpašuma 
Rūpniecības ielā 65, zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
70010012013 un Rūpniecības ie-
lā 69, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 70010010330  Ma-
donā, Madonas novadā, teritori-
jas izmantošanas un apbūves no-
teikumi un grafiskā daļa”. 

Ar noteikumiem iespējams 

iepazīties www.madona.lv vai 
klientu apkalpošanas zālē Saieta 
laukumā 1, Madonā.

Par finansējuma 
piešķiršanu latvāņu 
ierobežošanas pasākumiem

Nolemj piešķirt finansējumu 
latvāņu izplatības ierobežošanai 
no Madonas novada pašvaldības 
dabas resursu nodokļa ieņēmu-
miem:

 � Barkavas pagastā 2 100 eiro 
apmērā; 

 � Ošupes pagastā 250 eiro 
apmērā;

 � Mārcienas pagastā 150 eiro 
apmērā; 

 � Madonas novadā 800 eiro 
apmērā.

Par finansējuma 
piešķiršanu dīķa 
labiekārtošanai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
dīķa labiekārtošanai Barkavas 
pagastā 11 202 eiro apmērā no 
Madonas novada pašvaldības bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem. 

Plānotie darbi: rotaļu lauku-
ma komplekta, šūpoļu, galdu, ve-
lo novietnes un atkritumu urnu 
uzstādīšana.

Par finansiālu atbalstu 
biedrībai “Pļavu golfa 
laukums “Kalnozoli”” 

Nolemj piešķirt finansējumu 
1 000 eiro apmērā biedrībai “Pļa-

vu golfa laukums “Kalnozoli”” 
golfa laukuma “skopēšanai” (tas 
ir – golfa laukuma grūtuma pa-
kāpes noteikšana, visu laukuma 
izmēru, attāluma atzīmēšana un 
noteikšana, atzīšana starptautis-
kā līmenī, iekļaušana kopējā da-
torizētajā sistēmā) 2021. gadā 
Madonas novada, Bērzaunes pa-
gasta “Kalnozolos”.

Par mācību līdzekļiem 
paredzēto valsts budžeta 
līdzekļu sadali izglītības 
iestādēm 2021. gadā

Nolemj sadalīt 2021. gadam 
Madonas novada pašvaldības 
pirmsskolas, vispārējās pama-
ta un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu mācību līdzekļu un mācī-
bu literatūrai iegādei paredzēto 
svalsts budžeta līdzekļus 59 550 
eiro apmērā.

Par līdzekļu piešķiršanu 
Madonas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas 
pedagogiem

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 7 928 eiro apmērā piemak-
sām Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas pedagogiem par pa-
pildus slodzi un palielināto dar-
ba apjomu obligātā mācību satura 
apguvei Covid-19 pandēmijas lai-
kā (tas ir – vienreizējas piemaksas 
piešķiršana 300 eiro apmērā (ie-
skaitot darba devēja valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas) par vienu likmi).

Par finansējumu 
remontdarbiem un 
aprīkojuma iegādei  
Blaumaņa ielā 3, Madonā

Nolemj piešķirt finansējumu 
telpu aprīkojumam Blaumaņa ie-
lā 3, Madonā no Madonas novada 
pašvaldības budžetā Sociālajam 
dienestam piešķirtajiem līdzek-
ļiem 36 002,96 eiro apmērā (t.sk. 
PVN EUR 6161,67):

Remontdarbiem 2. un 3. stāvā 
–23 757,14 eiro, t.sk. PVN;

 � Žalūziju iegādei 28 logiem – 
1 990 eiro, t.sk. PVN;

 � Interneta pieslēguma ierīko-
šanai –2 328,37 eiro, t.sk. PVN;

 � Mēbeļu iegādei Sociālā die-
nesta vajadzībām – 3 556,90 ei-
ro, t.sk. PVN;

 � Mēbeļu iegādei bāriņtiesas 
vajadzībām – 4 370,54 eiro, t.sk. 
PVN.

Blaumaņa ielā 3 – otrajā stāvā 
atradīsies Sociālais dienests, tre-
šajā stāvā – Madonas novada bā-
riņtiesa.

Par sociālā atbalsta 
pakalpojuma deleģēšanas 
līguma slēgšanu

Slēdz deleģēšanas līgumu ar 
nodibinājumu “Latvijas Evaņģē-
liski luteriskās baznīcas Diako-
nijas centrs” par sociālā atbalsta 
un rehabilitācijas pakalpojuma 
sniegšanu Madonas novadā.

Viens no Diakonijas centra 

mērķiem ir īstenot sociālos pro-
jektus un izveidot sociālo pakal-
pojumu “Kopienas centrs” ar iz-
mitināšanu, organizēt sociālo 
prasmju pilnveidošanas nodar-
bības un pasākumus, organizēt 
sociālās jomas nevalstisko orga-
nizāciju pasākumus un dažādās 
nometnes un attīstīt to Madonas 
novada pašvaldības īpašumā Par-
ka ielā 6, Madonā.

Par grozījumiem  
Madonas novada 
pašvaldības maksas 
pakalpojumu cenrādī

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības mak-
sas pakalpojumu cenrāža  10. 
punktā „Maksa par Madonas No-
vadpētniecības un mākslas mu-
zeja pakalpojumiem” sekojoši:

10.8. Ieejas biļete grupai uz 
muzejpedagoģisko programmu 
līdz 20 dalībniekiem (ar PVN ne-
apliek):

10.8.1. Madonas novada vis-
pārizglītojošo skolu un pirmssko-
las izglītības iestāžu audzēkņiem 
5,00 EUR;

10.8.2. Ārpus novada vispār-
izglītojošo skolu un pirmssko-
las izglītības iestāžu audzēkņiem  
10,00 EUR.

Nolemj veikt grozījumus, pa-
pildinot Madonas novada paš-
valdības maksas pakalpojumu 
cenrāža  10. punktu „Maksa par 
Madonas Novadpētniecības un 

mākslas muzeja pakalpojumiem” 
sekojoši:

10.45. Maksa par Haralda 
Medņa kultūrizglītības centra 
“Dziesmusvētku skola” sniegta-
jiem pakalpojumiem:

Ieejas biļešu cenas Haral-
da Medņa kultūrizglītības centrā 
“Dziesmusvētku skola”:

10.45.1. Pieaugušajiem: 2,00 
EUR;

10.45.2. Skolēniem, studen-
tiem, pensionāriem: 1,00 EUR;

10.45.3. Ģimenes biļetes (1 vai 
2 pieaugušie ar 1–5 bērniem līdz 
18 gadu vecumam):  3,00 EUR;

10.45.4. Tematiskā pasākuma 
apmeklējums: 3,00 EUR.

Ekskursiju vadīšana Haral-
da Medņa kultūrizglītības centrā 
Dziesmusvētku skola (t.sk.PVN):

10.45.4. Ekskursija latviešu 
valodā: 5,00 EUR;

10.45.5. Ekskursija krievu, an-
gļu valodā: 6,50 EUR.

Bezmaksas apmeklējums Ha-
ralda Medņa kultūrizglītības cen-
trā “Dziesmusvētku skola”: 

 � pirmsskolas vecuma bērniem;
 � pedagogiem, kas pavada 

pirmsskolas vecuma bērnu gru-
pu vai izglītojamo grupu (grupā 
vismaz 10 bērni vai izglītojamie);

 � daudzbērnu ģimenēm (uzrā-
dot Latvijas goda ģimenes aplie-
cību “3+ Ģimenes karte” vai citu 
daudzbērnu ģimenes statusu ap-
liecinošu dokumentu);

 � bāreņiem  un  bez vecāku  gādī-
bas palikušiem bērniem, dienas 

aprūpes centra, krīzes centra un 
tādas speciālās izglītības iestādes 
audzēkņiem, kura nodrošina in-
ternāta pakalpojumus, kā arī bēr-
niem, kas ievietoti sociālās reha-
bilitācijas centrā (uzrādot statusu 
apliecinošu dokumentu) un tos 
pavadošajām personām (viens 
pedagogs vai viena persona uz 10 
bērniem vai audzēkņiem);

 � bērniem līdz 18 gadu vecu-
mam ar invaliditāti, personām 
ar I un II grupas invaliditāti (uz-
rādot invaliditātes apliecību) un 
vienas personas, kas pavada bēr-
nu līdz 18 gadu vecumam ar inva-
liditāti vai personu ar I grupas in-
validitāti;

 � Madonas novada mūzikas un 
mākslas skolu audzēkņiem un 
pedagogiem (uzrādot apliecību); 

 � Latvijas Kultūras akadēmijas 
Muzeju un kultūras mantojuma 
studiju programmas un Latvijas 
Universitātes Humanitāro zināt-
ņu fakultātes Baltu filoloģijas 
studiju programmas studentiem 
(uzrādot studenta apliecību);

 � Latvijas Mūzikas akadēmijas 
studentiem (uzrādot apliecību); 

 � Latvijas muzeju darbiniekiem 
(uzrādot apliecību);

 � Starptautiskās muzeju pado-
mes (ICOM) biedriem (uzrādot 
biedra karti);

 � Starptautiskās pieminekļu un 
ievērojamu vietu padomes (ICO-
MOS) biedriem (uzrādot biedra 
karti);

 � plašsaziņas līdzekļu pārstāv-

jiem, kas atspoguļo norises mu-
zeju apvienībā (uzrādot preses 
karti);

 � grupas (ne mazāk par 20 ap-
meklētājiem) vadītājam (gidam);

 � Starptautiskajā muzeju dienā 
– 18. maijā;

 � akcijas “Eiropas Muzeju 
nakts”, – no plkst. 19.00. apmek-
lētājiem.

Par grozījumiem  
Madonas novada 
pašvaldības domes lēmumā 
par investīciju projektu

Madonas novada pašvaldības 
domes lēmumā “Madonas nova-
da pašvaldības investīciju projek-
ta “Dzīvojamās mājas pārbūve par 
pirmsskolas izglītības iestādes 
ēku, Blaumaņa ielā 19, Madonā, 
Madonas novadā” īstenošanu un 
aizņēmuma ņemšanu” ir konsta-
tēta redakcionāla kļūda, līdz ar to 
ir nepieciešams veikt labojumus.

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
20.04.2021. lēmuma Nr. 153 2. 
punktā, izsakot to šādā redakcijā: 
“Piešķirt Madonas novada pašval-
dības līdzfinansējumu 43 458,98 
eiro apmērā investīciju projek-
ta “Dzīvojamās mājas pārbūve 
par pirmsskolas izglītības iestā-
des ēku, Blaumaņa ielā 19, Mado-
nā, Madonas novadā” īstenošanai.

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības do-
mes 20.04.2021. lēmuma Nr. 153 
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5. punktā, izsakot to šādā redak-
cijā: “Saskaņot lēmuma 3. punktā 
noteiktā aizņēmuma atmaksas 
garantēšanu ar Madonas nova-
da pašvaldības pamatbudžeta lī-
dzekļiem.”

Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 
budžeta grozījumiem

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 10 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada budžeta 
grozījumiem”, izsakot Madonas 
novada pašvaldības saistošo no-
teikumu Nr. 3 “Par Madonas no-
vada pašvaldības 2021. gada bu-
džetu” (apstiprināti 2021. gada 
28. janvāra domes sēdē, protokols 
Nr. 3, 1. p.):

1. punktu šādā redakcijā: “Ap-

stiprināt Madonas novada pašval-
dības pamatbudžetu 2021. gadam 
ieņēmumos 26 319 686 eiro ap-
mērā.”

2. punktu šādā redakcijā: “Ap-
stiprināt Madonas novada pašval-
dības pamatbudžetu 2021. gadam 
izdevumos 32 223 777 eiro apmērā.”

Par finansējuma 
piešķiršanu SIA “Madonas 
siltums” pamatkapitāla 
palielināšanai

Nolemj piešķirt SIA “Mado-
nas siltums” finansējumu 12 500 
eiro pamatkapitāla palielināša-
nai siltumtrases izbūvei no Ma-
donas pilsētas vidusskolas 150 
m garumā līdz Valdemāra bulvā-
ris 14 īpašuma robežai no Mado-
nas novada pašvaldības budže-
tā neizlietotā finansējuma bērnu  

zobārstniecībai.

Par līdzekļu piešķiršanu 
profesionālās ievirzes 
izglītības  pedagoģiskajiem 
darbiniekiem

Nolemj piešķirt finansējumu 
piemaksām par papildus slodzi un 
palielināto darba apjomu obligātā 
mācību satura apguvei Covid-19 
pandēmijas laikā (tas ir –vienrei-
zējas piemaksas piešķiršanai 300 
eiro apmērā (ieskaitot darba de-
vēja valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas) par vie-
nu likmi).

– 9 160 eiro apmērā J.Norviļa 
Madonas  Mūzikas skolas pedago-
ģiskajiem darbiniekiem;

– 2 100 eiro apmērā J.Simsona 
Madonas Mākslas skolas pedago-
ģiskajiem darbiniekiem.

Par Madonas novada 
bāriņtiesas locekļa 
ievēlēšanu

Ievēl Ilutu Ozoliņu par Ma-
donas novada bāriņtiesas locek-
li ar 2021. gada 21. jūniju uz no-
teiktu laiku (uz bāriņtiesas locekļa 
prombūtnes laiku).

Par finansējuma piešķiršanu 
biedrībām iniciatīvu 
projektu īstenošanai

Nolemj piešķirt finansējumu 
4 600 eiro apmērā no Madonas 
novada pašvaldības Covid-19 un 
karjeras izglītības projektu kon-
kursa finansējuma:

 � biedrības “Ģimeņu centrs 
TuTi“ jauniešu iniciatīvu projekta 
īstenošanai;

 � biedrības “Pauze AD“ jauniešu 

iniciatīvu projekta īstenošanai.

Par papildus  
finansējuma piešķiršanu 
piemaksām izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem 
darbiniekiem 

Nolemj piešķirt finansējumu 
7 222 eiro apmērā (ieskaitot dar-
ba devēja valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas) pie-
maksām par papildu slodzi un 
palielināto darba apjomu obligā-
tā mācību satura apguvē Covid-19 
pandēmijas laikā Madonas nova-
da pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem 
no Covid-19 budžetā rezervēta-
jiem līdzekļiem saskaņā ar lēmu-
ma pielikumā pievienoto finan-
sējuma sadales sarakstu.

Par atbrīvošanu no 
bāriņtiesas locekļa amata  

Nolemj atbrīvot Baibu Ābol-
tiņu no Madonas novada bāriņ-
tiesas locekļa amata pienākumu 
pildīšanas ar 2021. gada 30. jūni-
ju (pēdējā darba diena) pēc viņas 
vēlēšanās (ar aiziešanu pensijā).

Par finansējuma 
piešķiršanu automašīnas 
iegādei

Nolemj piešķirt finansējumu 
automašīnas iegādei 10 890 eiro 
no Madonas novada pašvaldības 
budžetā Covid-19 seku novērša-
nai paredzētajiem līdzekļiem. 
Automašīna nepieciešama terito-
rijas uzkopšanas darbu veikšanai.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstā

Nolemj ar 01.08.2021. veikt šā-
dus grozījumus ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 30.12.2020. 
lēmumu Nr. 564 (protokols Nr. 28, 
16. p.) “Par Madonas novada paš-
valdības pagasta pārvalžu, Ma-
donas pilsētas un to iestāžu un 
Madonas novada centrālās admi-
nistrācijas amata vienību saraks-
tu apstiprināšanu” apstiprinātajā 
pielikumā Nr. 2 “Barkavas pagas-
ta pārvaldes amata vienību un tās 
pakļautībā esošo iestāžu amata 
vienību saraksts”:

Izslēgt no Barkavas pamatsko-
las pirmskolas izglītības grupas 
amata vienību – veļas mazgātājs, 
profesijas kods 9121 01, 0.5 ama-
ta vienības, mēnešalgas likme 500 

eiro, mēnešalgas fonds 250 eiro. 
Palielināt mēnešalgas likmi 

Barkavas pansionāta veļas pārzi-
nim no 500 eiro uz 625 eiro sakarā 
ar darba apjoma palielināšanos – 
veļas pārzinis (t.sk. Barkavas pa-
matskolā), profesijas kods 9121 
03, 1 amata vienība, mēnešalgas 
likme 625 eiro, mēnešalgas fonds 
625 eiro.

Izslēgt no apvienotās virtu-
ves amata vienību – diētas māsa, 
profesijas kods 2221 11, 0.5 ama-
ta vienības, mēnešalgas likme 720 
eiro, mēnešalgas fonds 360 eiro.

Uzdod apvienotās virtuves va-
dītājai veikt ēdienkaršu sastādīša-
nu atbilstoši normatīvo aktu pra-
sībām un palielināt mēnešalgas 
likmi – virtuves vadītājs, profesi-
jas kods 5151 05, 1 amata vienība, 
mēnešalgas likme 800 eiro, mē-
nešalgas fonds 800 eiro.

Par līdzfinansējuma 
pieprasīšanu Satiksmes 
ministrijai Rūpniecības 
ielas  atjaunošanai Madonā

Nolemj pieprasīt Satiksmes 
ministrijai līdzfinansējumu Rūp-
niecības ielas (posmā no Augu ie-
las līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) 
Madonā atjaunošanai 2022. gadā 

429 388,07 eiro apmērā.
Nolemj garantēt Madonas 

novada pašvaldības finansējumu 
184 023,46 eiro apmērā (30% no 
kopējā nepieciešamā finansēju-
ma) no 2022. gada Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem.

2008. gadā tika veikta Rūp-
niecības ielas (posmā no Augu 
ielas līdz dzelzceļa pārbrauktu-
vei) rekonstrukcija. 2016. gadā ti-
ka veikta Rūpniecības un Raiņa 
ielas lokveida krustojuma, kā arī 
Rūpniecības un Saules ielas lok-
veida krustojuma atjaunošana. 
Šobrīd Rūpniecības ielas (posmā 
no Augu ielas līdz dzelzceļa pār-
brauktuvei) brauktuves segums ir 
nolietojies un bojāts, līdz ar to ir 
nepieciešams veikt šī posma at-
jaunošanas darbus – asfaltbetona 
seguma virskārtas nomaiņu, no-
maļu atjaunošanu, ceļa horizon-
tālo apzīmējumu uzklāšanu.

Par finansējuma 
piešķiršanu mācību 
literatūras iegādei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
22 599 eiro apmērā Madonas no-
vada pašvaldības pirmsskolas, vis-
pārējās pamata un vispārējās vi-
dējās izglītības iestāžu mācību 
līdzekļu iegādei 2021. gada II pus-
gadam no pašvaldības budžetā šim 
mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Nolemj piešķirt finansējumu 
204 eiro apmērā mācību līdzek-
ļu un mācību literatūras  iegā-
dei Kristiāna Dāvida pamatskolai 
2021. gada II pusgadam no paš-
valdības budžetā šim mērķim pa-

redzētajiem līdzekļiem. 

Par grozījumiem lēmumā 
“Par Madonas novada 
attīstības programmas 
2021.–2027. gadam 
izstrādes uzsākšanu”

Nolemj izdarīt Madonas no-
vada pašvaldības domes 2020. 
gada 22. septembra lēmumā “Par 
Madonas novada attīstības prog-
rammas 2021.–2027. gadam iz-
strādes uzsākšanu” šādus grozī-
jumus:

 � izteikt lēmuma nosaukumu šā-
dā redakcijā: “Par Madonas nova-
da (bijušā Cesvaines, Ērgļu, Lubā-
nas, Madonas novada)  attīstības 
programmas izstrādes uzsākša-
nu”;

 � izteikt lēmuma 1. punktu šādā 
redakcijā: “1. Uzsākt Madonas no-
vada (bijušā Cesvaines, Ērgļu, Lu-
bānas, Madonas novada)  attīstī-
bas programmas izstrādi”.

Par grozījumiem lēmumā 
“Par Madonas novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2035. 
gadam izstrādes uzsākšanu”

Nolemj izdarīt Madonas no-
vada pašvaldības domes 2020. 
gada 22. septembra lēmumā “Par 
Madonas novada ilgtspējīga attīs-
tības stratēģijas 2021.–2035. ga-
dam izstrādes uzsākšanu” šādus 
grozījumus:

 � izteikt lēmuma nosaukumu šā-
dā redakcijā: “Par Madonas nova-
da (bijušā Cesvaines, Ērgļu, Lubā-

nas, Madonas novada)  ilgtspējīga 
attīstības stratēģijas izstrādes uz-
sākšanu”;

 � izteikt lēmuma 1. punktu šā-
dā redakcijā: “1. Uzsākt Madonas 
novada (bijušā Cesvaines, Ērgļu, 
Lubānas, Madonas novada)  ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas izs-
trādi”.

Par dāvinājuma 
pieņemšanu

Nolemj pieņemt no nodibi-
nājums “Labdarības fonds “Cil-
vēkiem”” (turpmāk – fonds) dā-
vinājumā skulptūru “Ievirpuļot 
pasauli”. 

Fonds organizēja metu kon-
kursu (turpmāk – konkurss) vides 
objekta Madonā radīšanai. Kon-
kursa rezultātā tika pieņemts lē-
mums dabā īstenot Aigara Bikšes 
ideju par vides objektu “Ievirpu-
ļot pasauli”. Fonds noslēdza au-
toratlīdzības līgumu ar Aigaru 
Bikši par skulptūras “Ievirpuļot 
pasauli” radīšanu, kur skulptūra 
ir jārada un jāuzstāda Madonā ne 
vēlāk kā līdz 31.03.2022. (ieskai-
tot). Vides objekts tiks novietots 
Madonā skvērā blakus kultūras 
namam.

Fonda nodibināšanas mērķis 
ir atbalstīt un veicināt sabiedrī-
bai kopumā noderīgas un labda-
rības iniciatīvas. Dāvanas autors 
Aigars Bikše ir latviešu tēlnieks 
un Latvijas mākslas akadēmijas 
pasniedzējs un profesors, Latvi-
jas Republikas 13. Saeimas depu-
tāts. Patlaban – Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesors.   

Madonas novada pašvaldības domes  
15. jūnija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
22. jūnija sēdes lēmumu pārskats
Par Madonas Valsts 
ģimnāzijas ēku kompleksa 
un stadiona būvniecības 
izmaksām 

Nolemj apstiprināt projekta 
Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā” 
kopējās būvniecības izmaksas 
objektam “Madonas Valsts ģim-
nāzijas ēku kompleksa un sta-
diona pārbūve” 4 326 059,58 ei-
ro apmērā, tajā skaitā pievienotās 

vērtības nodoklis.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2020. gada  
publiskā pārskata 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības 2020. gada publisko 
pārskatu. 

Ar publisko gada pārskatu var 
iepazīties mājaslapā www.mado-
na.lv vai klientu apkalpošanas zā-
lē 1. stāvā, Saieta laukumā 1, Ma-
donā.

Par atbrīvošanu  
no amata  

Nolemj: atbrīvot Martu Stalī-
dzāni no Madonas novada bāriņ-
tiesas locekļa amata pienākumu 
pildīšanas ar 2021. gada 9. jūli-
ju (pēdējā darba diena) pēc viņas 
vēlēšanās; atbrīvot Agitu Semjo-
novu no Madonas novada bāriņ-
tiesas locekļa amata pienākumu 
pildīšanas ar 2021. gada 1. jūli-
ju (pēdējā darba diena) pēc viņas 
vēlēšanās.

Par pilnvaru  
termiņa  
pagarināšanu 

Nolemj pagarināt Madonas 
novada pašvaldības izpilddirek-
tora amata pienākumu izpildī-
tāja pilnvaru termiņu Ārim Vil-
šķērstam līdz dienai, kad 2021. 
gada pašvaldību vēlēšanās ievē-
lētā pašvaldības dome lems par 
pašvaldības izpilddirektora ie-
celšanu amatā.

Par finansējuma 
piešķiršanu mūzikas 
instrumenta iegādei           

Pamatojoties uz to, ka 2021./ 
2022. mācību gadā J.Nor viļa Ma-
donas Mūzikas skolā tiks uz-
sākta jauna izglītības program-
ma – “Sitaminstrumentu spēle”, 
nolemj piešķirt finansējumu 
J.Norviļa Madonas Mūzikas sko-
lai 800 eiro ksilofona iegādei no 
izglītības pasākumu budžeta.
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Madonas novada 
pašvaldības domes  
1. jūlija sēdes 
lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
2. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par Madonas novada 
pašvaldības nolikuma 
apstiprināšanu

Saskaņā ar Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu likumu 
un veikto administratīvi teritoriā-
lo reformu  ar 2021. gada 1. jūli-
ju ir izveidota jauna administra-
tīvi teritoriālā vienība – Madonas 
novads. Saskaņā ar Administra-
tīvo teritoriju un apdzīvoto vie-
tu likuma pārejas noteikumu 6. 
punktu jaunizveidotā novada paš-
valdība ir attiecīgajā novadā ie-
kļauto pašvaldību institūciju, fi-
nanšu, mantas, tiesību un saistību 
pārņēmēja. Līdz ar to ir nepiecie-
šams apstiprināt saistošos notei-
kumus “Madonas novada pašval-
dības nolikums”, lai pašvaldība var 
uzsākt darbību.  

Ar saistošajiem noteikumiem 
Madonas novada pašvaldības do-
me nosaka pašvaldības pārvaldes 
organizāciju, lēmumu pieņemša-
nas kārtību, iedzīvotāju tiesības 
un pienākumus vietējā pārvaldē, 
kā arī citus pašvaldības darba or-
ganizācijas jautājumus, tai skaitā 
pašvaldības teritoriālo dalījumu;  
pašvaldības administrācijas struk-
tūru;  domes komitejas, to skaitlis-
ko sastāvu, kompetenci un darba 
organizāciju; domes un tās ko-
miteju darba organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu; pašvaldī-
bas lēmumu projektu sagatavoša-
nas kārtību un līgumu noslēgšanas 
procedūru; kārtību, kādā privāt-
personas var iepazīties ar pašval-
dības pieņemtajiem lēmumiem, 
noslēgtajiem līgumiem un domes 
sēžu protokoliem; pašvaldības ad-
ministrācijas izdoto administratī-
vo aktu apstrīdēšanas kārtību; kār-
tību, kādā pašvaldības institūcijās 
pieņem apmeklētājus un izska-
ta iesniegumus; kārtību, kādā rīko 
publisko apspriešanu, kā arī citus 
jautājumus.

Saistošajos noteikumos tiek 
noteikta pašvaldības pārvaldes 
darba organizācija, paredzot gan 
domes darbības mehānismus, gan 
uzskaitot arī pašvaldības pastarpi-
nātās pārvaldes iestādes, kas no-
drošina pašvaldības autonomo 
funkciju realizāciju. Pastarpinā-
to pārvaldes iestāžu funkcijas tiek 
norādītas atsevišķi šo iestāžu no-
likumos.

Galvenie saistošo  
noteikumu Nr. 2  
“Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 
punkti:

Madonas novada teritorijai ir 
šādas teritoriālas vienības: 

 � Madonas pilsēta; 
 � Aronas pagasts;
 � Barkavas pagasts;
 � Bērzaunes pagasts; 
 � Cesvaines pilsēta;
 � Cesvaines pagasts;
 � Dzelzavas pagasts; 
 � Ērgļu pagasts; 
 � Indrānu pagasts;
 � Jumurdas pagasts;
 � Kalsnavas pagasts; 
 � Lazdonas pagasts; 
 � Ļaudonas pagasts;
 � Liezēres pagasts;
 � Lubānas pilsēta;
 � Mārcienas pagasts; 
 � Mētrienas pagasts;
 � Ošupes pagasts;
 � Praulienas pagasts;
 � Sarkaņu pagasts;
 � Sausnējas pagasts;
 � Vestienas pagasts.

Madonas novada administratī-
vais centrs ir Madonas pilsēta.

Dome sastāv no 19 deputā-
tiem.

Lai nodrošinātu savu darbību 
un sagatavotu jautājumus 
izskatīšanai domes sēdē, dome 
izveido pastāvīgās komitejas 
un ievēlē pastāvīgo komiteju 
locekļus:

 � Finanšu un attīstības komiteju 
19 locekļu sastāvā;

 � Izglītības un jaunatnes lietu ko-
miteju 9 locekļu sastāvā;

 � Sociālo un veselības jautājumu 
komiteju 9 locekļu sastāvā;

 � Uzņēmējdarbības, teritoriālo 
un vides jautājumu komiteju 9 lo-
cekļu sastāvā;

 � Kultūras un sporta jautājumu 
komiteju 9 locekļu sastāvā.

Pašvaldības centrālās admi-
nistrācijas funkciju izpildi nodro-
šina Madonas novada pašvaldības 
iestāde “Madonas novada Centrālā 
administrācija”.

Pašvaldības sniegto 
pakalpojumu pieejamību 
Madonas novada teritoriālajās 
vienībās nodrošina šādas 
iestādes: 

 � Madonas novada Centrālā ad-
ministrācija;

 � Madonas novada Aronas pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Barkavas pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Bērzaunes pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Cesvaines ap-

vienības pārvalde; 
 � Madonas novada Dzelzavas pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Ērgļu apvienī-

bas pārvalde;
 � Madonas novada Kalsnavas pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Lazdonas pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Liezēres pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Lubānas ap-

vienības pārvalde; 
 � Madonas novada Ļaudonas pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Mārcienas pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Mētrienas pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Ošupes pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Praulienas 

pagasta pārvalde;
 � Madonas novada Sarkaņu pa-

gasta pārvalde;
 � Madonas novada Vestienas pa-

gasta pārvalde.
Madonas pilsētu pārvalda Ma-

donas pilsētas pārvaldnieks ar Ma-
donas novada Centrālās adminis-
trācijas materiāltehnisko resursu 
un personālu.

Dome ir izveidojusi šādas paš-
valdības iestādes, kas darbojas uz 
domes apstiprināta nolikuma pa-
mata: 

1. pašvaldības izglītības 
iestādes:

 � Madonas pilsētas vidusskola;
 � Madonas Valsts ģimnāzija;
 � Madonas bērnu un jauniešu 

centrs;
 � Madonas bērnu un jaunatnes 

sporta skola;
 � Madonas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāde „Kastanītis”;
 � Madonas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Priedīte”;
 � Madonas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Saulīte”;
 � Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 

skola;
 � Jāņa Simsona Madonas māks-

las skola;
 � Kusas pamatskola;
 � Aronas pagasta pirmsskolas iz-

glītības iestāde „Sprīdītis”;
 � Barkavas pamatskola;

 � Bērzaunes pamatskola;
 � Bērzaunes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde „Vārpiņa”;
 � Cesvaines vidusskola;
 � Cesvaines pirmsskola “Brīnum-

zeme”; 
 � Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skola; 
 � Dzelzavas pamatskola;
 � Dzelzavas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde „Rūķis”;
 � Dzelzavas speciālā pamatskola;
 � Ērgļu vidusskola; 
 � Pirmsskolas izglītības iestāde 

“Pienenīte”; 
 � Ērgļu mākslas un mūzikas sko-

la ; 
 � Kalsnavas pamatskola;
 � Kalsnavas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde „Lācītis Pūks”;
 � Lazdonas pamatskola;
 � Liezēres pamatskola;
 � Lubānas vidusskola; 
 � Lubānas Mākslas skola;
 � Lubānas PII „Rūķīši”;
 � Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-

skola;
 � Ļaudonas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde „Brīnumdārzs”;
 � Degumnieku pamatskola;
 � Praulienas pamatskola;
 � Praulienas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde „Pasaciņa”;
 � Vestienas pamatskola.

2. pašvaldības kultūras, sporta, 
īpašuma labiekārtošanas un 
uzturēšanas iestādes: 

 � Madonas pilsētas kultūras 
nams un filiāle “Vidzeme “;

 � Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejs;

 � Madonas novada bibliotēka;
 � Sporta un atpūtas bāze „Sme-

ceres sils”;
 � Īpašuma uzturēšanas dienests. 

3. pašvaldības aizgādnības un 
aizbildnības iestādes, sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības iestādes:  

 � Madonas novada bāriņtiesa;
 � Madonas novada Sociālais die-

nests;
 � Barkavas pansionāts;
 � Dzelzavas pansionāts;
 � Ērgļu sociālās aprūpes centrs;
 � Lubānas sociālās aprūpes 

centrs;
 � Cesvaines sociālās aprūpes 

centrs;
 � Ļaudonas pansionāts;
 � Mārcienas pansionāts;
 � Madonas novada bērnu un jau-

niešu ārpusģimenes aprūpes un 
atbalsta centra “Ozoli”.

4. Pašvaldība ir kapitāla 
daļu turētāja šādās 
kapitālsabiedrībās:

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Madonas ūdens”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Madonas Siltums”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Madonas namsaimnieks”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Madonas slimnīca”;

 � Sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību “Ērgļu slimnīca”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Vidusdaugavas SPAAO”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Ūdas”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Lubānas KP”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību „AP Kaudzītes”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību „Cesvaines siltums”;

 � Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Cesvaines komunālie pakal-
pojumi”.

Domes darbu vada domes 
priekšsēdētājs.

Domes priekšsēdētājam ir trīs 
vietnieki  – domes priekšsēdētā-
ja vietnieks izglītības, kultūras 
un sociālajos jautājumos, domes 
priekšsēdētāja vietnieks  komunā-
lās saimniecības, teritorijas pār-
valdības un attīstības jautājumos 
un domes priekšsēdētāja vietnieks 
uzņēmējdarbības atbalsta, tūris-
ma attīstības un veselības aprūpes 
jautājumos.  Domes priekšsēdētā-
ja vietnieku amats ir algots. 

Pašvaldības izpilddirektors ša-
jā nolikumā noteiktajā kārtībā ir 
atbildīgs par pašvaldības iestā-
žu darbu un koordinē pašvaldības 
kapitālsabiedrību darbu. Pēc do-
mes priekšsēdētāja priekšlikuma 
pašvaldības izpilddirektoru ieceļ 
amatā dome.

Pašvaldības izpilddirektoram 
ir viens vietnieks. Pašvaldības iz-
pilddirektora vietnieks ir tieši pa-
kļauts izpilddirektoram. Pēc do-
mes priekšsēdētāja priekšlikuma 
pašvaldības izpilddirektora viet-
nieku amatā ieceļ dome.

Madonas pilsētas pārvaldī-
bu veic Madonas pilsētas pārvald-
nieks. Madonas pilsētas pārvald-
nieku ieceļ amatā dome.

Domes priekšsēdētājs, domes 
priekšsēdētāja vietnieki, pašval-
dības izpilddirektors, pašvaldības 

Par Madonas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu
Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju  
ievēl deputātu AGRI LUNGEVIČU (attēlā).
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izpilddirektora vietnieks pieņem 
iedzīvotājus domes priekšsēdētā-
ja apstiprinātos apmeklētāju pie-
ņemšanas laikos. 

Pieņemšanas laiki publicēti 
pašvaldības mājaslapā www.ma-
dona.lv. Pieņemšana notiek pēc ie-
priekšēja pieraksta.

Madonas novada pašvaldī-
bas mājaslapas internetā domē-
nu www.madonasnovads.lv  Ma-
donas novada pašvaldība uzsāk 
lietot līdz 2021. gada 31. decem-
brim. Līdz tam tiek lietots domēns 
www.madona.lv. 

Ar pilnu saistošo noteikumu 
versiju iespējams iepazīties interne-
ta vietnē  www.madona.lv vai klien-
tu apkalpošanas zālē 1. stāvā, Saie-
ta laukumā 1, Madonā.

Par Madonas novada 
pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieku 
ievēlēšanu 

Par Madonas novada pašval-
dības domes priekšsēdētāja viet-
nieku izglītības, kultūras un sociā-
lajos jautājumos ievēlēt deputātu 
ZIG FRĪDU GORU.

Par Madonas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja vietnie-
ku komunālās saimniecības, teri-
toriālās pārvaldības un attīstības 
jautājumos ievēlēt deputātu AIGA-
RU ŠĶĒLU.

Par Madonas novada pašval-
dības domes priekšsēdētāja viet-
nieku uzņēmējdarbības atbalsta, 
tūrisma attīstības un veselības ap-
rūpes jautājumos ievēlēt deputātu 
ARTŪRU ČAČKU.

Par Madonas novada 
pašvaldības domes pastāvīgo 
komiteju locekļu ievēlēšanu
1. Finanšu un attīstības 
komitejas sastāvā ievēlēti 
deputāti: 

Agris Lungevičs
Gunārs Ikaunieks
Valda Kļaviņa
Rūdolfs Preiss
Guntis Ķeveris
Aigars Šķēls
Guntis Klikučs
Māris Olte
Zigfrīds Gora
Vilnis Špats
Tālis Salenieks
Andrejs Ceļapīters
Kaspars Udrass
Artūs Grandāns
Artūrs Čačka
Andris Dombrovskis
Vita Robalte
Sandra Maksimova
Andris Sakne

2. Izglītības un jaunatnes lietu 
komitejas sastāvā ievēlēti 
deputāti:

Rūdolfs Preiss
Valda Kļaviņa
Māris Olte
Andrejs Ceļapīters
Artūrs Grandāns
Zigfrīds Gora
Tālis Salenieks
Artūrs Čačka
Sandra Maksimova

3. Kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sastāvā 
ievēlēti deputāti:

Guntis Ķeveris
Gunārs Ikaunieks
Guntis Klikučs
Valda Kļaviņa
Artūrs Grandāns
Andrejs Ceļapīters
Andris Dombrovskis
Sandra Maksimova
Tālis Salenieks

4. Sociālo un veselības 
jautājumu komitejas sastāvā 
ievēlēti deputāti: 

Rūdolfs Preiss
Guntis Ķeveris
Aigars Šķēls
Kaspars Udrass
Vilnis Špats
Zigfrīds Gora
Artūrs Čačka
Vita Robalte
Andris Sakne

5. Uzņēmējdarbības, teritoriālo 
un vides jautājumu komitejas 
sastāvā ievēlēti deputāti:

Māris Olte
Gunārs Ikaunieks
Aigars Šķēls
Guntis Klikučs
Kaspars Udrass
Vilnis Špats
Andris Dombrovskis
Vita Robalte
Andris Sakne

Par Madonas novada 
pašvaldības domes 
priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieku 
mēnešalgas noteikšanu 
un domes priekšsēdētāja 
vietnieku amata slodzes 
noteikšanu   

Nosaka Madonas novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķi-
nāšanas koeficientu: 

 � Domes priekšsēdētāja mēneš-
algas koeficients – 3,1;

 � Domes priekšsēdētāja vietnie-
ku mēnešalgas koeficients  –  2,79.

Nosaka domes priekšsēdētāja 
vietnieku amata slodzes: 

 � domes priekšsēdētāja vietnieks 
izglītības, kultūras un sociālajos 
jautājumos – 1 amata slodze;

 � domes priekšsēdētāja vietnieks 
komunālās saimniecības, teritori-
jas pārvaldības un attīstības jautā-
jumos – 0,75 amata slodzes;

 � domes priekšsēdētāja vietnieks 
uzņēmējdarbības atbalsta, tūris-
ma attīstības un veselības aprūpes 
jautājumos – 0,75 amata slodzes.  

2. Lēmums stājas spēkā 2021. 
gada 1. jūlijā.

Par Madonas novada 
pašvaldības iestādes 
“Madonas novada Cesvaines 
apvienības pārvalde” 
izveidošanu un nolikuma 
apstiprināšanu 

Nolemj izveidot Madonas no-
vada pašvaldības iestādi “Mado-
nas novada Cesvaines apvienības 
pārvalde”  ar 2021.  gada 2. jūliju 
un apstiprina tās nolikumu. 

Nolemj līdz 2021. gada 1. no-
vembrim pašvaldības iestādes 
“Cesvaines tūrisma centrs”, “Ces-
vaines bibliotēka”, “Cesvaines kul-
tūras nams”, “Cesvaines novada 
Kraukļu bibliotēka” pievienot Ma-
donas novada pašvaldības iestā-
dei “Cesvaines apvienības pārval-
de” kā iestādes struktūrvienības, 
pārņemot  iestāžu mantu, finan-
ses, tiesības un saistības. 

Ieceļ par Madonas novada paš-
valdības iestādes “Madonas nova-
da Cesvaines apvienības pārvalde” 
vadītāju  VILNI ŠPATU.

Par Madonas novada 
pašvaldības iestādes 
“Madonas novada  
Ērgļu apvienības pārvalde” 
izveidošanu un nolikuma 
apstiprināšanu 

Nolemj izveidot Madonas no-
vada pašvaldības iestādi “Mado-
nas novada Ērgļu apvienības pār-
valde”  ar 2021. gada 2. jūliju un 
apstiprina tās nolikumu. 

Nolemj līdz 2021. gada 1. no-
vembrim pašvaldības iestādes “Ēr-
gļu bibliotēka”, “Sausnējas bib-
liotēka”, “Jumurdas bibliotēka” 
pievienot Madonas novada paš-
valdības iestādei “Ērgļu apvienības 
pārvalde” kā iestādes struktūrvie-
nības, pārņemot  iestāžu mantu, fi-
nanses, tiesības un saistības. 

Ieceļ par Madonas novada paš-
valdības iestādes “Madonas nova-
da Ērgļu apvienības pārvalde” va-
dītāju ELITU ŪDRI.

Madonas novadā pašvaldību vēlēšanās  
2021. gada 5. jūnijā piedalījās 8787 jeb  
35,69% Madonas jaunveidojamā novada vēlētāju.

Jaunajā domes sasaukumā ievēlēti  
sekojoši deputāti:

No partijas: “Latvijas Reģionu apvienības  
un Latvijas Zemnieku savienība”
AGRIS LUNGEVIČS
MĀRIS OLTE
GUNĀRS IKAUNIEKS
RŪDOLFS PREISS
AIGARS ŠĶĒLS
GUNTIS KLIKUČS
GUNTIS ĶEVERIS
VALDA KĻAVIŅA

No partijas “Jaunā Vienotība”:
ANDREJS CEĻAPĪTERS
KASPARS UDRASS
ARTŪRS GRANDĀNS

No partijas “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
ZIGFRĪDS GORA
TĀLIS SALENIEKS
VILNIS ŠPATS

No partijas “Latvijas attīstībai” un  
“Politiskā partija Izaugsme”
ARTŪRS ČAČKA
ANDRIS DOMBROVSKIS

No partijas “Jaunā konservatīvā partija”
VITA ROBALTE
SANDRA MAKSIMOVA

No partijas “Vienoti Latvijai”
ANDRIS SAKNE 

Par Madonas novada 
pašvaldības iestādes 
“Madonas novada Lubānas 
apvienības pārvalde” 
izveidošanu un nolikuma 
apstiprināšanu

Nolemj izveidot Madonas no-
vada pašvaldības iestādi “Mado-
nas novada Lubānas apvienības 
pārvalde” ar 2021. gada 2. jūli-
ju un apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības iestādes “Madonas 
novada Lubānas apvienības pār-
valde” nolikumu. 

Nolemj līdz 2021. gada 1. no-
vembrim pašvaldības iestādes 
“Lubānas kultūras nams”, “Lubā-
nas pilsētas bibliotēka”, “Meirānu 
bibliotēka” un “Meirānu Tautas 
nams”  pievienot  Madonas nova-
da pašvaldības iestādei “Lubānas 
apvienības pārvalde” kā iestādes 
struktūrvienības, pārņemot  ies-
tāžu mantu, finanses, tiesības un 
saistības.

Ieceļ par Madonas novada paš-
valdības iestādes “Madonas nova-
da Lubānas apvienības pārvalde” 
vadītāju TĀLI SALENIEKU.

Par jaunizveidotā  
Madonas novada  
ģerboni

Novadiem pirms teritoriā-
lās reformas – Madonas nova-
dam, Lubānas novadam, Cesvai-
nes novadam un Ērgļu novadam 
bija apstiprināti katram savs no-
vada ģerbonis. 

Ar 2021. gada 1. jūliju ir izvei-
dots jauns Madonas novads, kā 
rezultātā ir nepieciešams apstip-
rināt jaunizveidotā Madonas no-

vada ģerboni. 
Nolemj līdz jaunizveidotā Ma-

donas novada ģerboņa apstipri-
nāšanai Madonas novada pašval-
dības iestādēm un institūcijām 
lietot mazo valsts ģerboni. 

Nosaka, ka sarakstē starp paš-
valdības iestādēm un institūcijām 
un iestādes iekšējos dokumen-
tos Madonas novada pašvaldības 
pagastu pārvaldes ir tiesīgas tur-
pināt lietot Latvijas valsts heral-
dikas komisijā apstiprinātos pa-
gastu ģerboņus. 

Par pašvaldības  
pārstāvja izvirzīšanu 
Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības  
padomē

Nolemj par Madonas nova-
da pašvaldības pārstāvi Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības pa-
domē izvirzīt domes priekšsēdētā-
ju AGRI LUNGEVIČU.

Par deputāta pilnvaru 
izbeigšanu pirms termiņa

Nolemj izbeigt deputāta piln-
varas pirms termiņa Guntim Ķe-
verim, pamatojoties uz 2021. gada 
1. jūlija Gunta Ķevera iesniegumu 
par deputāta pilnvaru nolikšanu.

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vecākā 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu 
var iepazītieswww.madona.lv vai 

klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1. Madonā

Jaunievēlētie domes priekšsēdētāja vietnieki: Artūrs Čačka, Aigars Šķēls, Zigfrīds Gora.
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Kordiriģenta Haralda Medņa 
dzimtas mājās “Dzintari” 
durvis apmeklētājiem vēris 
jauns kultūrizglītības centrs.

Būvniecība
Projekta ideja ir balstīta sa-

biedrības iniciatīvā. 2016. ga-
dā Madonas novada pašvaldība 
to iesniedza Lauku atbalsta die-
nesta rīkotajā projektu konkursa 
aktivitātē «Kultūrvēsturisku pie-
minekļu un dabas objektu sakār-
tošana, veicinot tūrismu un ie-
dzīvotāju aktivitāti».

2017. gada sākumu no Lauku 
atbalsta dienesta, tika saņemts 
lēmums par projekta pieteikuma 
apstiprināšanu.

Projekta mērķis tolaik bi-
ja dziesmu svētku virsdiriģen-
ta Haralda Medņa celtās dzim-
tas mājas „Dzintari” (1931. gads) 
atjaunošana, saglabājot tās kul-
tūrvēsturisko mantojumu un 
nodrošinot pieejamību Mado-
nas novada iedzīvotājiem un tū-
ristiem. Projekta ietvaros veikta 
H. Medņa dzimtas mājas “Dzin-
tari” atjaunošana. Ēkai veikta lo-
gu un durvju nomaiņa, fasādes 
atjaunošana, piebūves atjauno-
šana, izbūvējot 1. stāvā terasi un 
2. stāvā balkonu, veikta bēniņu 
siltināšana, jumta spāru kons-
trukciju pastiprināšana, jumta 
seguma nomaiņa, inženiertīklu, 
t.i. apkures sistēmas izbūve, ven-
tilācijas sistēmas izbūve, iekšējo 
un ārējo ūdensapgādes un kana-
lizācijas tīklu, elektroinstalācijas 
izbūve, ugunsgrēka trauksmes 
signalizācijas, apsardzes signali-
zācijas izbūve un atjaunotas pag-
raba telpas. 

Objekts tika atjaunots, iz-
mantojot būvdarbu tehnoloģi-
jas, kas lielā mērā tiek pielietotas 
kultūrmantojuma objektu atjau-
nošanai. Risinājumu izpilde dzī-
vē atšķiras no ikdienā objektos 
sastopamajām darbu veikšanas 
tehnoloģijām. Piemēram, sienas 
iekštelpās tika atjaunotas ar kaļ-
ķa javas apmetumu,  ēkas fasā-
des atjaunošanai pielietots kaļ-
ķa javas apmetums, kas gatavots 
uz vietas objektā, ievērojot visus 
tehnoloģiskos procesus, tera-
se un balkons izbūvēts no dabī-

Atklāts H. Medņa kultūrizglītības centrs 
”Dziesmusvētku skola” 

UZZIŅAI:  

Haralds 
Mednis  
(1906–2000)
Haralds Mednis dzimis 1906. 
gada 16. augustā Jaunlaicenes 
pagastā. Vecāki –  Tēvs Pēteris 
Mednis – draudzes skolas 
pārzinis, diriģents un māte Martas 
Emīlija (dzimusi Prauliņa.) Viņa 
tēvs kopš 1907. gada strādājis 
Lazdonas skolā. Papildus 
skolotāja pienākumiem vadījis arī 
draudzes kori un bijis ērģelnieks. 
Tādējādi pirmo saskarsmi ar 
mūziku un dziesmu H. Mednis 
guvis jau bērnībā. “Mīlestību uz 
dziesmu, uz cilvēkiem, iemācījos 
tēva paspārnē skraidīdams. Jau 
tolaik redzēju, cik sabiedriskas 
attiecības valdīja korī, kā viņi cits 
citu cienīja. Es arī tur ķepurojos 
pa vidu un mācījos saprast, kāpēc 
cilvēks dzied.”

1920. gadā H. Mednis devās 
uz Rīgu un iestājās Rīgas 
1. ģimnāzijā, kā arī apguva 
mūzikas teoriju un klavierspēli 
pie profesora Alfrēda Kalniņa. 
Pēc skolas beigšanas iestājās 
Latvijas Universitātē. Īslaicīgi 
studējis matemātiku un 
astronomiju Latvijas Universitātes 
Dabaszinātņu fakultātes 
Matemātikas nodaļā  
(1924–1925).

1925. gadā pēkšņi saslimst un 
nomirst viņa tēvs, tādēļ nepilnu 
deviņpadsmit gadu vecumā 
H. Mednis bija spiests stāties 
tēva vietā, kļūt par ģimenes 
apgādnieku un sāka skolotāja 
gaitas Lazdonas skolā.  
No tēva H. Mednis pārņēma arī 
ērģelnieka un Lazdonas draudzes 
kora diriģenta pienākumus. 
Lazdonas koris piedalījās visos 
Latvijas Dziesmu svētkos, 
sākot jau ar pašiem pirmajiem. 
Medņa kopsolis ar lazdoniešiem 
aizsākas līdz ar VIII Vispārējiem 
latviešu Dziesmu svētkiem. 
Vēlāk uzņēmies diriģēt Madonas 
aizsargu pulka vīru kori, Madonas 
ģimnāzijas zēnu kori, kā arī 
Latvijas Skautu izlases kori.

1938. gadā profesors Jāzeps 
Vītols aicināja H.Medni 
stāties konservatorijā, kur 
padziļināti apguvis kompozīciju, 
diriģēšanu un ērģeļspēli (1938–
1949). Veiksmīgi izturējis 
iestājpārbaudījumus, diriģents 
uzsāka studijas konservatorijas 
kompozīcijas klasē pie profesora 
Jāzepa Vītola un profesora 
Ādolfa Skultes. Strādāja par 
Latvijas Operas un baleta teātra 
kormeistaru (1940–1956).

Vadījis amatierkorus:
 � vīru kori „Dziedonis”  

(1940–1953)
 � LU vīru kori (1950–19570)
 � Tautas (Rīgas skolotāju) kori 

„Skaņupe” (1947–1993)
 � vīru kori „Tēvzeme”  

(1957–1993)

Leģendārs Vispārējo dziesmu 
svētku virsdiriģents, Gaismas 
saucējs.  Bijis 8 dziesmu svētku 
virsdiriģents. Divkārtējs Triju 
Zvaigžņu ordeņa virsnieks. Ar 
J. Vītola dziesmu “Gaismas 
pils” H. Mednis sevi iedziedāja 
tautas dvēselē. “Kad bija jādzied 
Gaismas pils un Jāņu vakars un 
viss tūkstošbalsīgais koris sauca: 
Medni! Medni! – tā bija mana 
zvaigžņu stunda.”

“Viens ir skaidrs, – ja nebūtu 
saglabājušies dziesmu svētki, 
Latvijas nebūtu.”

CENTRA  
DARBA LAIKS 
VASARAS SEZONĀ: 
Pirmdienās un 
otrdienās – slēgts,  
bet no  trešdienas līdz 
svētdienai atvērts no  
plkst. 10.00 līdz 17.00.    
Grupām apmeklējums 
iepriekš jāpiesaka, 
sazinoties pa tālruni, 
e-pastu vai sociālo tīklu 
starpniecību. Informācija 
par centra aktualitātēm 
un pasākumiem pieejama  
Facebook un Instagram: 
#Dziesmusvētku skola 

Kontakti:  
Kintija Krastiņa  
H. Medņa kultūrizglītības 
centra “Dziesmusvētku 
skola” vadītāja

Adrese – “Dzintari”, 
Praulienas pag., Madonas 
novads, LV-4825 

Tālrunis: 28080668

E-pasts:  
dziesmuskola@madona.lv

gā koka, to apstrādājot ar līdzek-
ļiem, lai ilgtermiņā tas nebojātos 
u.c., saglabājot ēkas vēsturisko 
veidolu. Šie darbi bija izaicinā-
jums, gan būvniekam, gan pasū-
tītājam. 

“Pašvaldībā objektiem ļo-
ti reti atjaunošanā tiek pielieto-
tas senatnīgās būvniecības me-
todes, kā arī objektam, šobrīd 
jau atrodoties ekspluatācijas fā-
zē, ir sava aura, kas uz šejieni ai-
cina māksliniekus, tūristus, lai 
uzzinātu ko vairāk par Madonas 
puses ievērojamākajiem māks-
liniekiem,“ uz  būvniecības fāzi 
ēkā atskatās Projektu ieviešanas 
nodaļas projektu vadītāja Indra 
Kārkliņa.

Labiekārtojums
Haralda Medņa dzimtas mā-

ju „Dzintari” atjaunošana bija 
nozīmīgs, taču tikai viens no so-
ļiem uz  kultūrizglītības centra 
”Dziesmusvētku skola” izveidi. 
Ne mazāk būtisks ir arī vietas lab-
iekārtojums. Tas ir  veidots pie-
tuvināti vēsturiskajam pagalma 
plānojumam, vienlaikus respek-
tējot jauno ēkas funkciju un plā-
noto ārtelpas izmantošanas no-
slodzi.

“Būtiskākā vai pamanāmākā 
atšķirība ir cietā seguma izbū-
ve ap ēku grants seguma vietā. 
Pielietotais materiāls nodrošina 
ērtāku piekļuvi ēkai un daudz-
veidīgākas pagalma izmantoša-
nas iespējas. Bruģakmens tonis 
ir maksimāli pietuvināts zemes 
toņiem, pieskaņojot to ēkas ar-
hitektoniskajam veidolam un 
pārējiem labiekārtojuma ele-
mentiem, kas ir ieturēti pelēcīgos 
toņos,” materiālu izvēli pamato 
Madonas novada pašvaldības At-
tīstības nodaļas ainavu arhitekte 
Agnese Silupa. 

Augu sortiments ir vistiešā-
kajā sasaucē ar laiku, kad H. Med-
nis šeit dzīvojis. Pateicoties Dacei 
Zvirgzdiņai – novada kultūrman-
tojuma vērtību izzinātājai un cil-
vēkam, kas pagājušā gadsimta 50. 
gados ir dzīvojusi “Dzintaros”, 
izdevās gūt daudzas vērtīgas at-
miņas un sajūtu vīzijas par vietu 
un augiem, kas šajā vietā augu-
ši. Tā, piemēram, dažādu šķirņu 
un krāsu ceriņi, kas nebūt nebi-
ja parasta parādība katrā pagal-
mā.  Dārzkopības institūta “Do-
beles ceriņi” darbinieki par godu 
H. Mednim ir uzpotējuši ceri-
ņu šķirni “H. Mednis” un kopā ar 
šķirni “Tēvzeme” tā tiks stādīta 
pagalma teritorijā. Kopējā apstā-
dījumu ansamblī, balstoties uz 
atmiņām tiek stādīti vēl tādi au-
gi kā alpu vērene, sniegabumbas 
jebšu irbenes, baltie flokši ar hos-
tām, magones, kas nākušas no 
pašas Daces Zvirgzdiņas dārza.

2020. gada jūlijā “Dzintaru”  
teritorijā tika veikta koku den-
droloģiskā inventarizācija, ko 
veica LDB sertificēts dendro-
logs, Latvijas kokkopju-arboris-
tu biedrības biedrs, sertificēts 
arborists-koku eksperts, Latvijas 
dendrologu biedrības viceprezi-
dents, Gvido Leiburs. Stingri ie-
vērojot  izstrādātā dokumenta 

rekomendācijas un koku kopša-
nas prioritātes, 2020. gada ok-
tobrī teritorijā tika veikti koku 
kopšanas darbi 31 kokam vietē-
jā arborista vadībā. Rezultātā ti-
ka nozāģēti tie koki, kuriem re-
komendējama likvidēšana (koki, 
kas ir mazvērtīgi, ar būtiskiem 
sakņu, mizas bojājumiem, tru-
pes pazīmēm, utml., un kuri var 
apdraudēt cilvēka dzīvību un  
īpašumu). Šo koku sarakstā bija 
parastais osis, parastā goba, pa-
rastā zirgkastaņa un parastā kļa-
va. Vērtīgajiem kokiem tika sa-
kopti vainagi.

Ārtelpa, ko redzam šobrīd, ir 
bijis kopdarbs un vairāku pos-
mu kopums: vēsturiskā izpēte, 
Zvirgzdiņas kundzes atmiņu uz-
klausīšana, kompozicionālā, sa-
turiskā ietvara izstrāde, projekta 
papildināšana un dokumentāci-
jas izstrāde no SIA «B&L projek-
ti puses».

Ar laiku pagalma zonā pie 
galvenās ieejas plānots izvietot 
vides objektu, kas būs tiešā sa-
saucē ar H. Medni un “Dzinta-
riem”.

“Dziesmusvētku skolas” 
misija

“Dziesmusvētku skolas” mi-
sija ir kalpot par kultūras, izziņas 
un radošuma centru visa vecuma 
interesentiem, izglītojot sabied-
rību un vairojot izpratni par kul-
tūras mantojumu un tā nozīmi.

 H. Mednis ir teicis: «Ja es ne-
būtu no zemes nācis, varbūt no-
lūztu. Grūtā brīdī man jātiek 
dārzā un jāsāk rakt, lai domāša-
na noskaidrotos. Un tad manī ie-
plūst zemes spēks.”

“Aktīvi strādāts, lai šovasar 
varētu atvērt ekspozīciju, ēkas 
1.  stāvā, balstoties uz Austra Mai-
līša izstrādāto interjera un eks-
pozīcijas projektu. Šeit apmeklē-
tāji varēs iepazīties ar H. Medņa 
dzīvi, iespaidiem un iedvesmas 
avotiem, mīlestību pret dziesmu, 
kā arī sajust dziesmu svētku bur-
vību, klausīties kora dziesmu re-
pertuāru, izmēģināt diriģēšanas 
prasmi un iejusties diriģenta tē-
lā, atskatīties uz dziesmu svētku 
vēsturi un, protams, visiem par 
prieku arī ko uzdziedāt!

Vienā no ekspozīcijas telpām 
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atrodas “Dziesmusvētku skapis”, 
kur apkopoti dziesmu svētku ma-
teriāli, atmiņas un dziesmas. Ik-
viens dziesmu svētku dalībnieks 
ir aicināts palūkoties savos krā-
jumos, un, iespējams, atrast kādu 
no dziesmu svētkiem palikušu, 
piemēram, atmiņu foto, rakstu 
laikrakstā, notis, dziesmu reper-
tuāra grāmatiņu un nodot gla-
bāšanai lielajā “Dziesmusvētku 
skapī”, kur ikviens šos materiā-
lus varēs apskatīt, īpaši priecā-
simies par svētku nozīmītēm. 
Veidosim un piepildīsim “Dzies-
musvētku skapi” kopā!”, aicina 
H. Medņa kultūrizglītības cen-
tra “Dziesmusvētku skola” va-
dītāja Kintija Krastiņa, piebils-
tot, ka “Dziesmusvētku skola” 
tās apmeklētājus uzrunās ar sa-
vu vienkāršību, dabas mīlestību 
un dziesmas spēku.

“Dziesmusvētku skolas”  virs-
mērķis ir atdzīvināt šo vēstures 
apvīto vietu, lai tā pulcētu vi-
su vecumu interesentus no Ma-
donas, Latvijas un visas pasau-
les, izglītojot un iepazīstinot ar 
tik bagāto, iedvesmojošo kor-
mūzikas, dziesmu un deju svētku 

kultūras mantojumu.  Lai latvie-
šu tauta vēl vairāk apzinātos kor-
mūzikas un dziesmu svētku vērtī-
bu un nozīmīgumu, lai Madonas 
novadā būtu vēl viens unikāls, iz-
glītojošs, radošs centrs, kurā gai-
dīts ikviens – gan liels, gan mazs, 
gan līksms dziedātājs, gan prie-
cīgs klausītājs!

Aktivitātes
Kolīdz apstākļi tam būs labvē-

līgi, kultūrizglītības centrs prie-
cāsies kuplākā skaitā uzņemt arī 
kora dalībniekus, jo dziedāt šeit 
būs ļauts! Ja kāds uzsāk dziesmu, 
pārējie pievienojas!

Gada otrajā pusē plānots pil-
nībā iekārtot ēkas 2. stāvu. Tajā 
apmeklētāji tiks iepazīstināti ne 
tikai ar ekspozīciju – H. Medņa 
istabu – bet tiks piedāvātas tel-
pas tūristiem un interesentiem 
kā vieta, kur atslēgties no ikdie-
nas steigas un pabūt mierā. 

Īpaša vērība tiks pievērsta 
tam, lai “Dziesmusvētku skolā” 
interesanti būtu arī pašiem ma-
zākajiem apmeklētājiem. Iece-
rēts izveidot āra aktivitātes, kā 
arī papildināt piedāvājumu iekš-

telpās ar dažādiem sitamajiem 
instrumentiem un bērniem sais-
tošu literatūru.

Kolīdz būs iespējams pulcē-
ties kuplākā skaitā, kultūrizglī-
tības centrā redzēsim dažādu ra-
došu darbnīcu norisi, tematiskus 
pasākumus, meistarklases bēr-
niem un jauniešiem, kā arī tiks 
piedāvātas nometnes, kas saistī-
tas gan ar seno amatu apguvi, gan 
komponēšanu un muzicēšanu.

Viena no iecerēm ir arī Mado-
nas novada tūrisma piedāvājums 
dažāda vecuma grupām “Izveido 
pats savu mūzikas instrumentu!”. 
Jārūpējas par jaunu kultūras vēr-
tību radīšanu – novada koru, an-
sambļu sadziedāšanās pasāku-
miem, instrumentālo ansambļu, 
folkloras kopu muzikālo pēcpus-
dienu organizēšanu, teatrāli ie-
studējumi, muzikālas nometnes. 

“Labprāt, veidotu sadarbību 
ar Madonas novada mūzikas un 
mākslas skolām, rīkojot šeit mu-
zikālas meistarklases un mākslas 
plenērus. Radās arī ideja par brīv-
dabas kino vakariem, kas saistī-
ti ar dziesmu, kordziedāšanu, 
dziesmu svētkiem, leģendārām 

personībām, iedvesmojošiem 
māksliniekiem, mūzikliem un ne 
tikai. Gribētu šeit nākotnē izvei-
dot “muzikālo dabas taku”, pat 
ja arī pārsimts metru, bet jaunā-
kajiem apmeklētājiem tas varētu 
būt ļoti aizraujošs piedzīvojums.

Pasākumus un norises šeit sa-
skatu kā iespēju ikvienam mijie-
darboties mākslā un mūzikā. Arī 
tiem, kas ar mūziku un mākslu ir 
uz Jūs. Tāpat arī tiem, kam tuvs 
miers un daba, veidojot medita-
tīvus, muzikālus un akustiskus 
pasākumus. Izglītot un ieinte-
resēt plānots arī, piedāvājot se-
minārus un izglītojošas lekcijas, 
ne tikai par mūziku, bet aptverot 
dažādas jomas. Sadarbība jāvei-
do ar tautas mākslas kolektīviem 
gan Madonas novadā, gan Latvi-
jas un visas Baltijas mērogā. Sa-
skatu, ka centram varētu izveido-
ties arī savs sauklis un pat himna, 
vai kāds īpašs skaņdarbs.

Neliels ieskats dažās no ak-
tivitātēm, kurās var iesaistīties  
“Dziesmusvētku skolas”  ap-
meklētāji: “Esi pats diriģents!” 
– apmeklētājam iespēja izmē-
ģināt savus spēkus diriģēšanā; 

“Garākā tautasdziesma” – ap-
meklētāji grupās veido paši sa-
vu tautasdziesmu, liekot kopā 
tautasdziesmu no jau esošajām; 
“Mūzikai pa pēdām” – apmek-
lētājiem iespēja caur radošu 
spēli atklāt vēstures faktus par 
H. Medni, kora mūziku, dziesmu 
svētkiem; foto orientēšanās.
Protams, neizpaliks arī dalība 
un finansējuma piesaiste VKKF 
mērķ programmu rīkotajos pro-
jektu konkursos un citos projek-
tos, lai būtu lielākas iespējas šīs 
ieceres un plānus realizēt. Sa-
darbības veidošana ar vietējiem 
uzņēmējiem un amatniekiem. 
Redzu pagalmā arī kādu amatnie-
cības tirdziņu norisi, kā arī tautas 
tērpu parādi un kopīgu sadziedā-
šanos, un kur nu vēl bez muzikā-
liem improvizācijas vakariem.

Informāciju sagatavoja  
Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas speciālisti 

sadarbībā ar KINTIJU KRASTIŅU,  
H. Medņa kultūrizglītības centra 
“Dziesmusvētku skola” vadītāju

Vasaras vidū, kad gaiss smaržo 
pēc liepziediem, mēs tveram 
saules siltumu un cenšamies 
izbaudīt visas vasaras garšas. 

Īstenie grāmatu mīļotāji arī 
šajā laikā cenšas atrast kādu brī-
tiņu, lai ļautos grāmatu valdzi-
nājumam un izlasītu kādu sev tī-
kamu grāmatu. Madonas novada 
bibliotēka piedāvā daudzveidīgu 
literatūru visām paaudzēm.

Bērnu literatūras nodaļā bēr-
nus  un vecākus aicinām iesais-
tīties “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrijā 2021”. Šī gada kolekciju 
veido 28 grāmatas no 8 izdev-
niecībām. Tās ir 11 oriģināllite-
ratūras grāmatas – gan spožas 
debijas bērnu literatūrā (Ērika 
Bērziņa, Inga Žolude, Elizabe-
te Lukšo-Ražinska), dzejā – Lote 
Vilma Vītiņa, zinātniskās fantas-
tikas žanrā – Džeina Šteinberga, 
gan jau iemīļotu bērnu un jaunie-
šu grāmatu autoru devums – Juris 
Zvirgzdiņš, Agnese Vanaga, Māris 
Rungulis, Ieva Melgalve, Dzintars 
Tilaks un Kristīne Ulberga.

Projekta tulkoto literatūru 
pārstāv 17 izdevumi no 10 valo-
dām – igauņu, lietuviešu, somu, 
zviedru, ukraiņu, franču, angļu, 

vācu un nīderlandiešu. Grāmatās 
aplūkotās tēmas – vecāku un bēr-
nu attiecības, atmiņas un piere-
dze, piedzīvojumi. 

Savukārt pieaugušos aicinām 
ielūkoties ar Madonas novada 
pašvaldības finansiālo atbalstu 
apgādā “Jumava” izdotajā grā-
matā “Mana Madona”, kuras tap-
šanā iesaistījies plašs madonie-
šu kolektīvs, to veltot pilsētas 95. 
jubilejai un izdevniecībā “Miner-
va” izdotajā izzinošajā grāmatā 
“Visums, kurā dzīvojam” (Marija 
Briede-Makoveja, Leons Briedis).   

Skarbas vēstures lappuses ir 
grāmatā “Mēs tiksimies mūžībā”, 
kas veltīta 1941. gada 14. jūnija 
deportācijas piemiņai. 

Latviešu literatūras piekritē-
jiem saistoši liksies jaunākie Val-
da Atāla, Dainas Avotiņas, Laura 
Gundara, Daces Judinas, Gunitas 
Lagzdiņas, Virdžīnijas Lejiņas, kā 
arī ārzemju daiļliteratūras un no-
zaru literatūras izdevumi.

Jūlijā  darbu atsāk jaunākās 
periodikas lasītava 1. stāvā, pro-
tams, ievērojot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus – dezinficē-
jot rokas un telpā uzturoties 1 ap-
meklētājam ne ilgāk kā 30 minū-
tes.

Joprojām visiem interesen-
tiem bibliotēkas zaļajā zonā pie-
dāvājam apskatīt izstādi “Mado-
nas vārds tavā mājā” un interneta 
vidē https://biblioteka.madona.
lv/lv/vesture interaktīvo izstādi 
“MadONa: Bibliotēkas adreses”.

Vēlreiz gribam pateikt lielu 
paldies lasītājiem, kuri iesaistījās 
video sižetu tapšanā, ieskatoties 
attiecīgā laika preses izdevumos 
– Zigmundam Bekmanim, Da-
nielam Solovjevam, Aigaram No-
vikam, Līvai Romanovskai, Sani-
tai Somai, Ritai Zepai un Rasmai 
Krievānei.

Tāpat liels paldies tiem, ku-
ri iesaistījās akcijā un iesūtīja fo-
to ar suvenīriem, priekšmetiem, 
piemiņas lietām, uz kurām attē-
lota Madonas simbolika vai vārds 
MADONA, lai izveidotu kopīgu 
vizuālo sveicienu Madonai! Ko-
pumā tika iesūtīti vairāk kā 100 
objekti, kā rezultātā tapa izstāde. 

Madonas novada bibliotēka 
aicina izmantot datubāzes:

 � Britannica Online Library uni-
versālo daudznozaru enciklopē-
disko publikāciju datubāzi. Tā 
noderēs gan mācību, gan studiju, 
gan darba procesā. Pieejas paroli 
pēc pieprasījuma var saņemt Ma-

donas novada bibliotēkā reģistrē-
tie lietotāji, telefonu 64820912, 
e-pasts: biblioteka@madona.lv.

 � Portālu Letonika.lv, kurā  pie-
dāvā meklēt un strādāt ar infor-
māciju, kas atrodama 11 enciklo-
pēdijās, 13 vārdnīcās un valodas 
atbalsta krātuvi ar palīgrīkiem 
latviešu valodai.

Bibliotēkas foajē pieejami 
materiāli par Latvijas Universitā-
tes bakalaura, maģistra un dok-
tora studiju programmām. Mate-
riāli domāti līdzi ņemšanai, tāpēc 
– atnāc, uzzini, izvēlies!  

Esam atvērti un iespēju robe-
žās gatavi palīdzēt ikvienam ap-
meklētājam orientēties daudz-
veidīgajos e-pakalpojumos.

Bibliotēkā iespējams, pēc per-
sonas pilnvarojuma izgūt un iz-
drukāt vakcinācijas, testēšanas 
vai pārslimošanas sertifikātu no 
Vienotās veselības nozares elek-
troniskās informācijas sistēmas 
(e-veselības).

Atkal ir atvērta konferenču 
zāle, un no 16. jūlija tajā būs ska-
tāma Aivara Aivieksta dzejas un 
Lailas Rudzones foto stāstu iz-
stāde “Velna skroderis, Kujupes 
krasti un baltais galdauts”. 

Piedaloties un gūstot atbalstu 

Europe Direct projektu konkursā, 
Madonas novada bibliotēka, sa-
darbībā ar Alūksnes un Gulbenes 
bibliotēkām, turpina darboties 
kā EUROPE DIRECT (ED) centra 
Gulbenē filiāle Madonā. ED cen-
tru tīkls, kas aptver visu Latvi-
ju un arī Eiropu, iedzīvotājiem 
sniedz savlaicīgu un objektīvu 
informāciju par aktualitātēm Ei-
ropā. Informācija par ES aktivitā-
tēm atrodama: https://biblioteka.
madona.lv/lv/eiropas-savieniba. 

ED Gulbene filiāle Madonā 
piedāvās iedzīvotājiem dažādus 
pasākumus un plānots, ka vasa-
ras periodā notiks Madonas filiā-
les svinīga atklāšana, par ko in-
formēsim sociālajos tīklos.

Lai arī vasara ir atvaļinājumu 
laiks, bibliotēka saviem apmek-
lētājiem nodrošina brīvu pieeju 
grāmatām, periodiskajiem izde-
vumiem, dažādai informācijai un 
ir atvērta katru darba dienu plkst. 
10.00–18.00. Sestdienās, svētdie-
nās – slēgts!

Informāciju sagatavoja  
DACĪTE TOMIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja

Aktualitātes vasaras periodā Madonas novada bibliotēkā

Madonas novada pašvaldība 
no investīciju fondiem ir 
izveidojusi  vides objektu 
Mētrienas pagasta centrā.

Mētrienas pagasts uzrunāja  
tēlnieku Ģirtu Burvi, kurš  strā-
dā ar dažādiem materiāliem un ir 
guvis starptautisku atzinību. Vi-
ņa radītie darbi atrodas dažādās 
Latvijas vietās, kā arī ir aizceļo-
juši uz Dāniju, Vāciju, ASV un ci-
tām pasaules valstīm.

 Vides objektu  nolēmām iz-
vietot Mētrienas centrā pie dīķa.  
Tēlnieks ir izveidojis vides objek-
tu – kinētisku skulptūru ar no-
saukumu  “Mētrienas laika rats”.

Šis zināmais apzīmējums 
bieži lietots, piedzīvojot krasu 
pārmaiņu laiku, un šo pārmai-

Mētrienai – savs laika rats
ņu netrūkst arī tagad. Taču tikai 
Mētrienā mēs varam apskatīt īstu 
laika ratu darbībā, pieskarties un 
iekustināt to, lai skaita mirkļus... 
Tik-tak, tik-tak... Kas vakar bi-
ja augšā liels un varens, šodien 
mazs un aizmirsts. Vai otrādi. 
Kas bija neatzīts, ir labs, apbrī-
nojams līderis šodien.  Attīstība 
notiek... pa taisni, apli, spirā-
li? Laiks bieži dzīvē visu maina 
vietām. Netrūkst laika atskaites 
punktu arī Mētrienas dzīvē. Pērn 
– aktīvi ceļojumi un sabiedriskā 
dzīve, šodien – attālināts darbs 
un pašizolācija. Kādreiz Odzie-
nas muižas laiki, Mētrienas jau-
nā pagasta laiki, kolhoza laiki ar 
saviem līderiem, tad privatizāci-
ja un Latvijas brīvvalsts laiks ar 
saviem izcilniekiem. Viss tas ar 

gada skaitļiem iezīmēts arī MĒT-
RIENAS LAIKA RATA CEĻĀ, kas 
izvijas no piemiņas akmeņu birzs 
un kā nākotnes perspektīva.

Uz atsvaru principa brīvi stā-
vošs objekts virs cieta ieseguma, 
veidots no nerūsoša tērauda pro-
filiem un loksnēm (h 5 X 4 X 1 m), 
un lazējoši tonēts Mētrienas ģer-
boņa krāsās.

Pašreiz ir uzstādīts pats ob-
jekts, kam sekos labiekārtošanas 
darbi tuvākajā laikā. 

Šis tēlnieka veidotais darbs 
kalpos gan kā tūristu piesaistes  
objekts, gan arī kā mūsu pagas-
ta atpazīšanas zīme.

Informāciju sagatavoja  
LAURA BIĶERNIECE, 

Mētrienas tautas nama vadītāja
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Apstiprināti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 27.05.2021.  
lēmumu Nr. 223 
(protokols Nr. 13, 14. p). 
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās 

informācijas likuma 13. panta sesto daļu un  
26. panta trešo daļu, Ministru kabineta  
2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281  
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  
un tās centrālās datubāzes noteikumi”  
69. un 79. punktu.
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 
1.1. kārtību, kādā Madonas novada pašvaldībā 

(turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizāci-
jas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – Topogrā-
fiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano 
līniju aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pār-
baude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas 
datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi at-
tiecas arī uz un zemes ierīcības projektu grafiska-
jām daļām.

1.2. maksu par Topogrāfiskās informācijas 
sniegšanu

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskajām un 
fiziskajām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. veic inženierkomunikāciju un būvju projek-
tēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodo-
šanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uz-
mērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topo-
grāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, 
pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Ma-
donas novada pašvaldība vai izvēlēta juridiska per-
sona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir 
deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteik-
tajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – 
Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpo-
jumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības 
apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo sais-
tošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, 
saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uz-
mērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersan-
ta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektro-
niski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka 
vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņem-
šanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfis-
kā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženier-
tīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem 
teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. In-
ženiertīklu turētāju saskaņošanas termiņš nevar 
būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās in-
formācijas saņemšanas dienas. Inženiertīklu turē-
tāji nevar vilcināt topogrāfiskā plāna izgatavošanas 
termiņus un pieprasīt skaņojumus teritorijās, kur 
nav viņu tīklu.

5. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pār-
baudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo ar šā-
diem inženiertīklu turētājiem:

5.1. AS “Sadales tīkls”;
5.3. SIA “Tet” ciemu un pilsētu teritorijās.
6. Inženiertīklu turētāju, ar kuriem jāsaskaņo 

topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, saraksts ir 
publicēts Madonas novada mājaslapā www.mado-
na.lv. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst 
būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topo-
grāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģis-
trācijai datubāzē.

7. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teri-
torijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai 
izvērtēšanai jāiesniedz dokumenti par inženiertīk-
lu piederību un vektordatu formā informāciju par 
inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju. 

9. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbil-
stību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 
Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no topo-

grāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas 
dienas:

9.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē 
un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datu-
mu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, 
un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komer-
santam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka 
apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzī-
mējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiska-
jā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komer-
sants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par 
konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženier-
tīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas 
projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jau-
nās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par 
ceļa segumu, tajā jāuzrāda arī seguma virszemes si-
tuācijas elementi (aku vāki, gūlijas utml.).

12. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par 
meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var 
uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mē-
rogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas to-
pogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai 
topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. Atbilstoši būvniecības regulējošajiem nor-
matīviem, Būvvalde nesaskaņo būvprojektus, ja to-
pogrāfiskais plāns nav reģistrēts datubāzē.

14. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, 
ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (de-
montāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts da-
tubāzē.

(Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā 
norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus 
maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja 
nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var nofor-
mēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.)

15. Saņemot personas rakstveida iesniegumu 
par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes 
turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas 
plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams saga-
tavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samak-
sas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sa-
gatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas 
par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvok-
lis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfis-
kajai informācijai. 

16. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mēr-
nieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētā-
jam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem ak-
tiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu 
Pašvaldības datubāzē.

16. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir 
nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai no-
teiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aiz-
sargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldī-
bas plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu 
to aktualizēšanu Pašvaldībā. 

V. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu 
cenrādis

17. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus 
(turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu 1. pielikumā noteikto cenrādi 
(turpmāk – cenrādis).

18. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pa-
kalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto 
rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu 
par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Da-
tubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpoju-
mu apmaksu ar pēcmaksu.

V. Noslēguma jautājums
19. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas no-

vada pašvaldības 2010. gada 23. septembra saisto-
šos noteikumus Nr. 35 “Par topogrāfiskās informā-
cijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā”. 

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā 
pēc to publicēšanas, t.i., 2021. gada 7. jūlijā.

1. pielikums

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr. 
p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena, EUR*      

(bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), 
pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana datubāzē un 
nosūtīšana pašvaldībai: (Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) 
Objektos, kuros ir 2 (divi) vai mazāk inženiertīkli, tāmei tiek piemērots koeficients 
k=0,8.

Piezīmes: 
Ja topogrāfiskais plāns ir starp apdzīvoto un ārpus apdzīvoto teritoriju, tad pakalpo-
juma cenu aprēķina pēc uzmērāmās teritorijas procentuāli lielāko daļu. 
Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) 
kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrēšanai datubāzē un 
nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1. platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot) 1 objekts 17,50

1.2. platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot) 1 objekts 20,50

1.3. platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot) 1 objekts 26,00

1.4. platībā no 1,0 ha papildus  
par katru nākamo ha 1 objekts 5,70

Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām 
un ciemiem) maksimālā cena par objektu 300,00

2.

Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, 
pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un 
nosūtīšana pašvaldībai: 
Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, 
tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad 
abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1. inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m 
(ieskaitot) 1 objekts 6,70

2.2. inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m 
(ieskaitot) 1 objekts 10,0

2.3. inženiertīklu garums virs 300 m,  
papildus par katriem nākamajiem 100 m 1 objekts 3,00

2.4. Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām 
un ciemiem) maksimālā cena par objektu 300,00

3. Demontāža kopā ar ID!

4. Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un 
nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts 1 objekts 10,00

5. Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

Būves (bez labiekārtojuma elementiem) 
izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana 
datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. 
Mērvienība -  ēka un saistītās būves zemes 
vienībā līdz 0.3 ha platībai. 
Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās 
būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas 
noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 
1.punkta nosacījumi.

1 objekts 12,00

5.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/
vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju 
izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana 
datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas 
noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. 
punkta nosacījumi. 

6.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās 
daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē (ielu 
sarkanās līnijas) un nosūtīšana pašvaldībai 
(tiek veikta tikai pilsētu, ciemu teritorijām)

1 objekts 12.00

7.
Sertificētas personas sagatavota Būvju 
situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana 
datubāzē.

1 objekts 12.00

8. Būvju situācijas plāna izsniegšana**:

8.1. platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot) 1 zemes 
vienība 29,50

8.2. par katru hektāru virs 1 hektāra 1 zemes 
vienība 6,50

9.

Informācijas izsniegšana (karšu lapas, 
ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības 
robežplānu izgatavošanai vai citu 
mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti 
iepriekš minētajos punktos. 

1 karšu 
lapa*** 3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas iz-
sniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. 
Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts ze-
mes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 
1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas no-
formēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp 
uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas 
pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad 
to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu. 

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11

“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  
aprites kārtību Madonas novadā”



Lai vieglāk orientēties plašajā 
tūrisma piedāvājumā, šajā 
rakstā apkopota informācija par 
lauku tūrisma saimniecībām, 
kurās var apskatīt dažādus 
dzīvniekus. 

MARŠRUTĀ MADONA– 
BARKAVA–LUBĀNA

Lauku sēta “Jaunzemi”, 
Praulienas pagasts,  
tel. 29459432.

 � Izjādes ar zirgiem saimniecī-
bas teritorijā: vizināšanās zirga 
mugurā, izbrauciens ar drošku.

 � Grupu piedāvājums no 10 pers. 
– izjādes un vizināšanās pajūgā.

 � Citi dzīvnieki: aitas, kazas, 
truši. 

 � Telšu vieta.
 � Kāzu viesiem: izjādes un vizi-

nāšanās droškā uz vietas saim-
niecībā vai tikai foto sesija.

 � Izbraukumi ar zirgiem pie 
klienta: uz pasākumiem, uz kā-
zām.

Savvaļas putnu  
rehabilitācijas stacija,  
Tiltakalni, Barkavas pagasts,  
tel. 29485851.

 � Privātās plēsējputnu atveseļo-
šanās stacijas saimnieks ir vides 
eksperts un mazo ērgļu pētnieks 
Uģis Bergmanis. Stacijas darbības 
mērķis ir īpaši aizsargājamo sugu 
putnu rehabilitācija un atgrieša-
na dabā, stacijā tiek pieņemti pie-
kūnveidīgie un pūčveidīgie put-
ni, kā arī melnie stārķi un medņi, 
kuriem nav konstatētas neārstē-
jamas ķermeņa traumas vai eks-
tremitāšu lūzumi.

 � Putnu rehabilitācijas staci-
jā ir iekārtoti specializēti voljē-
ri, kas paredzēti putnu izmitinā-
šanai. Par rehabilitācijas stacijas 
pastāvīgo iemītnieku kļuvis jūras 
ērglis, kurš iepriekš mitinājies 
Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Jūras 
ērglis savulaik guvis ievainoju-
mus, izārstēts vairs nevarēja iz-
dzīvot savvaļā.

Lauku sēta “Upmalas”,  
Barkavas pagasts, tel. 25588626.

 � Izjādes ar zirgiem saimniecī-
bas teritorijā: vizināšanās zirga 
mugurā, izbrauciens pajūgā, iz-
brauciens ar simtgadīgu karie-

ti “Viktoria” (30 min.), pamatie-
maņu apgūšana zirga vadīšanā. 

 � Citi dzīvnieki: Latvijas zilās 
govis, kazas, truši, vistas. 

 � Lauku labumi: piens, biez-
piens, sviests, siers. Dārzniekiem 
– dabīgais mēslojums.

 � Izbraukumi ar zirgiem pie 
klienta: ar drošku, ar karieti. 

Aitkopības saimniecība “Zīles”, 
Ošupes pagasts,  
tel. 26138020.

 � Ekskursija pa saimniecību. 
Ganāmpulkā ap 250 aitas un 20 
liellopi. 

 � Telšu vietas Aiviekstes 
upes krastā. 

Putnu dārzs “Rozas”, 
Indrānu pagasts, tel. 
28378516, 29178584 

 � Putnu dārzs “Ro-
zas”, Indrānu pa-
gasts, tel. 28378516, 
29178584 

 � Saimnieki aici-
na apskatīt dažādus 
putnus: strausus, Aus-
trālijas emu, Dienvida-
merikas nandu, pāvus, fa-
zānus, pudeļpīles, baložus, 
vistas, tītarus, zosis un māj-
dzīvniekus. 

 � Iepriekš piesakot, par papil-
dus samaksu var nobaudīt strau-
sa olu (omleti vai vārītu).

MARŠRUTĀ MADONA–
VESTIENA–ĒRGĻI

Lauku sēta “Kalna Bāliņi”,  
Bērzaunes pagasts,  
tel. 28376189.

 � Dzīvnieku apskate: dažādu 
šķirņu kazas un aitas, pīles, tru-
ši, vistas, poniji, ganu suņi. Saim-
nieces stāsts par dzīvniekiem, 
dzīvnieku vērošana. 

 � Dzīvnieku cienastam līdzi var 
ņemt burkānus. Samaksa par 
ekskursiju – ziedojums.

 � Vizināšanās ponija mugurā.
 � Makšķerēšana dīķī.
 � Atpūtas vieta ainaviskā dīķ-

malā, ar lapeni (līdz 20 pers.), 
peldēšanās vietu, laivu, kūpinā-
tavu, grilu, ugunskura vietu un 
iespēju vārīt zupu uz ugunskura.

 � Pirtiņa ar atpūtas vietu.
 � Telšu vieta.

Kazkopības saimniecība “Līvi”, 
Ozolkrogs, Bērzaunes pagasts,  
tel. 29187164, 29180251

 � Kazkopības saimniecība, ga-
nāmpulkā ap 400 kazas.

 � *Sierotava, kurā top mīkstie 
kazas piena sieri. Šī gada jaunu-
mi: siera bumbiņas ar kaltēto to-
mātu garšu, kazas piena konfek-
tes un saldais sieriņš ar šokolādi. 
Vasarā pieprasīts kazas piena sal-
dējums.

 � *Firmas veikaliņš. Atvērts kat-

ru dienu no 8.00 līdz 17.00. Vei-
kaliņš iekārtots saimniecībā, pa-
galmā ir piknika galds un kafijas 
automāts. 

 � Iepriekš piezvanot, var saru-
nāt veikaliņa apmeklējumu arī 
ārpus darba laika.

 � Ekskursija: kazu un fermas 
apskate, sieru degustācija. Prog-
rammu var papildināt ar “Tomā-
tu zupas ar kazas sieru” ēšanu.

Saimniecība “Gretes”,  
Vestienas pagasts, tel. 29450715.

 � Bioloģiskajā saimniecībā tiek 
audzētas zīdītājgovis (Galoveji, 
Herefordi, Limuzīna, Šarolē, Lat-
vijas brūnās). Tūristi saimnieces 
pavadībā var vērot raibo liellopu 
saimi (ap 200 dzīvnieki) un ma-
zos teliņus.  

 � Stāsts par pirmo latviešu bo-
tāniķi Jāni Ilsteru (1851-1889)

 � Kāpšana Gretu kalnā (212 
v.j.l.) un atpūtas pauze pie Stir-
nu ezera. 

Saimniecība “Griezītes”,  
Ērgļu pagasts, tel. 28693785 
(saimnieki runā angļu valodā).

 � Iepazīšanās ar alpakām.
 � Pastaiga kopā ar divām alpa-

kām.
 � Iespēja iegādāties alpaku vil-

nu, ar rokām vērptu dziju, filcētus 
un adītus alpaku vilnas izstrādā-
jumus. 

SIA “Tauri”, Tauri, Ērgļu pagasts, 
tel. 27007714.

 � Iepazīšanās ar bioloģiskās ga-
ļas liellopu saimniecību.

 � Degustācija grupām.

MARŠRUTĀ MĀRCIENA–
ĻAUDONA–MĒTRIENA

“Blieķukalns”,  
Mārcienas pagasts,  
tel. 29845958.

�  Saimniecībā ir 3 zirgi. 
Izbraucieni zirga karie-
tē pa ainaviskiem Mār-
cienas apkārtnes marš-

rutiem.
� Izjādes ar zirgiem pa 

saimniecību. Tiek organizē-
tas arī stilizētās izjādes, piemē-

ram, indiāņu izjādēs zirgs ir izro-
tāts ar spalvu virteni, jātniekam 
pieejamas sejas krāsas.

 � *Citi dzīvnieki: vistas, pīles, 
truši, bišu drava.

Lauku saimniecība “Kalna Lāči”, 
Mārcienas pagasts,  
tel. 22041137, 29339624.

 � *Paugurainā Krustkalnu da-
bas rezervāta malā, senatnīga 
lauku sēta, kas datēta ar 1876. 
gadu, izveidots neliels piemājas 
zoo. Ciemiņi var apskatīt: 3 sav-
vaļas zirgus, 1 mājas zirgu, 2 al-
pakas, 3 ponijus, murkšķi, strau-
su, nūtrijas, tušus un mājputnus. 

 � *Cienastam līdzi var paņemt 
burkānu, kāpostu vai kādu mai-
zes riku. 

Netradicionālā saimniecība  
“Bieles”, Ļaudonas pagasts,  
tel. 29454458, 20211324.

 � Meditatīva pastaiga pa ener-
ģētisko spirāli (700 metri). Gru-
pām līdz 4 cilvēkiem iespēja iz-
staigāt spirāli, klausoties latviešu 

spēka dziesmas. Ja lielāka grupa, 
līdzi jābūt savām austiņām.

 � Saimnieku stāsts par netradi-
cionālu saimniekošanu lauku sētā: 
kartupeļu audzēšana zem siena, 
piramīdas vai kupola siltumnīca, 
miglošana ar rabarberu lapām, ve-
ļas mazgāšana ar kastaņiem u.c.

 � Savvaļas augi pārtikā, to de-
gustācija (jāpiesaka vismaz 3 die-
nas iepriekš).

 � Saimnieku stāsts par lauku sē-
tā esošajiem dzīvniekiem (milzu 
gliemeži, murkšķis, Vjetnamas 
lielvēdercūkas, aitas, kazas, put-
ni, savvaļas zirgi).

 � Telšu vietas (pieejams dzera-
mais ūdens, dīķis, elektrība, Wi-
Fi, sausā WC).

 � Gida pakalpojumi pa Ļaudo-
nas pagastu.

Kazkopības saimniecība  
“Burkānciems”, Ļaudonas  
pagasts, tel. 22188433.

 � *Siera ražotnes apskate, sieru 
degustācija un iegāde. Sierotavā 
top kazas un govs piena svaigais 
siers, Fetas, Mocarellas, Camam-
bert veida, cietie un puscietie sieri.

 � Lauku saimniecības ganām-
pulkā ir ap 70 kazas.

MARŠRUTĀ MADONA–
CESVAINE–DZELZAVA

Jātnieku sporta klubs „Pakavs”, 
Pakavi,  Cesvaines pagasts,  
tel. 26481068. 

 � Uzņēmums ar 20 gadus kop-
tām jāšanas sporta tradīcijām, 
piedāvā: izjādes ar zirgiem, jāša-
nas prasmes apmācību, grupu pa-
sākumus – ekskursijas, foto sesi-
jas ar zirgiem, izbraukumus ar 
zirgiem pie klienta (bērnu ballī-
tes, kristības, dzimšanas dienas), 
privāto zirgu uzturēšanu.

 � Sporta bāzē pieejams laukums 
jāšanas sporta treniņiem, šķēršļu 
komplekts. Iespēja zirga mugurā, 
izbaudīt dabas mieru un skaistu-
mu, aplūkot Mūra loka tiltu. 

Sagatavoja SANITA SOMA,  
Madonas novada pašvaldības 

tūrisma darba organizatore

Paldies saimniekiem,  
Ērgļu, Lubānas un Cesvaines TIC 

par sniegto informāciju!
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Uzzini, kādi dzīvnieki apskatāmi  
Madonas novada tūrisma saimniecībās

Sagaidot Madonas pilsētas 
jubileju, ikviens tika aicināts 
piedalīties Madonas novada 
pašvaldības rīkotajā dabas 
materiālu paklāju radošās 
darbnīcas konkursā  
“Madonai – 95!” 

Konkurss tika rīkots ar mēr-
ķi parādīt un popularizēt mūsu 
dabā sastopamo ziedu un augu 
daudzveidību, veidojot no tiem 
īpašu sveicienu Madonas pilsē-
tai 95 gadu jubilejā, kā arī veici-
nāt Madonas novada iedzīvotāju 
līdzdalību svētku programmas 
veidošanā.

Savu dalību aktivitātē pietei-
ca 14 komandas un jāteic, ka vi-
sas idejas bija oriģinālas, pārdo-

Dabas materiālu paklāju radošā darbnīca “Madonai – 95”
mātas, veidotas ar dziļu domu. 

Svētku laikā veidotos dar-
bus 5.–7. jūlijam bija iespēja ap-
skatīt Parka kalnā, ar tiem varē-
ja iepazīties arī Madonas novada 
pašvaldības FB profilā un nobal-
sot. Iedzīvotāju balsojumā vis-
vairāk balsu ieguva SIA “Ma-
donas namsaimnieks” veidotais 
“Ziedu simbols Madonai”, seko-
ja Ļaudonas pagasta sveiciens 
“Ar mīlestību no Ļaudonas” un 
Praulienas pagasta sveiciens 
ar nosaukumu “Mazmazmaz 
3. pakāpē mazmeitai Madonai 
sveiciens 95. gadu jubilejā no 
514-gadīgās vecmammas Prau-
lienas”. Skaistumā un oriģinali-
tātē neatpalika arī pārējie darbi 
un kuri nesa sveicienus no Aro-

nas, Barkavas, Bērzaunes, Dzel-
zavas, Liezeres, Mārcienas, Mēt-
rienas un Sarkaņu pagastiem, 
kā arī madoniešiem – Madonas 
pilsētas kultūras nama, kopie-
nas centra “Baltā ūdensroze” un 
Krupko ģimenes. 

Paldies visiem, kas piedalījās 
krāšņo sveicinu izgatavošanā kā 
arī iedzīvotājiem, kas balsoja par 
saviem favorītiem.

Visi dalībnieki saņēma “sal-
das” pateicības, bet pirmo 3 vie-
tu ieguvējiem tik sarūpētas arī 
dāvanu kartes.

Informāciju sagatavoja  
VALDA KĻAVIŅA, 
radošās darbnīcas  

koordinatore
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Madonas pilsētas vidusskolā  
turpinās rekonstrukcijas darbi
Madonas novada 
pašvaldībā izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
sakārtošanā un  
mācību vides uzlabošanā  
2021. gadā turpinās vairāku 
apjomīgu aktivitāšu 
īstenošana.

Madonas pilsētas vidus-
skolas pārbūves 2. kārtas ie-
tvaros pie esošā ēdamzāles 
korpusa paredzēta divstāvī-
ga piebūve. 

Piebūves pirmajā stāvā 
plānots izbūvēt bibliotēku, 
lasītavu un metodisko ka-
binetu, otrajā stāvā – mūzi-
kas kabinetu, vienlaicīgi iz-
mantojamu kā koru telpu 
un konferenču zāli. Šomē-
nes jaunajai piebūvei tiek at-
zīmēti spāru svētki. Darbus 
veic SIA “Woltec” (kopējā lī-
guma summa ar PVN – 1 676 
877,01).

Lai pārbūvētā skolas vir-
tuve varētu pildīt savu funk-
ciju, paralēli būvdarbiem no-
slēgts arī līgums par virtuves 
iekārtu piegādi un uzstādīša-
nu Madonas vidusskolā Val-
demāra bulvārī 6, Madonā, ko 

veiks SIA  “Grandus”.
Šā gada 18. jūnijā būvdarbi 

uzsākti arī projekta 4. kārtā, ku-
ras ietvaros tiek atjaunots skolas 
otrais korpuss. 

Paredzēts veikt telpu kos-
mētisko remontu, grīdu atjau-

nošanu, sanitāro mezglu atjau-
nošanu, ventilācijas kvalitātes 
uzlabošanu un LED apgaismo-
juma izbūvi.  Būvdarbus veic 
SIA “P.M.G.” (kopējā līguma 
summa  ar PVN – 504 452,94 
eiro).

Madonas pilsētas vidussko-
lā būvdarbi turpinās arī 3. kār-
tā  “Skolas I mācību korpusa un 
savienojošo gaiteņu atjaunoša-
na” un 6. kārtā “Stadiona pārbū-
ve un teritorijas labiekārtošana. 
Tribīnes.”

Informāciju sagatavoja  
KLINTA GALEJA, 
Madonas novada 

pašvaldības Projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste

 

2020. gada nogalē, 
noslēdzoties pārbūves 
būvdarbiem projektā 
“Vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas 
novadā”, ekspluatācijā  
tika pieņemta  
Madonas Valsts ģimnāzijas 
(MVĢ) jaunā ēka  
(Skolas ielā 10, Madonā). 

Kaut arī būvdarbi ģimnā-
zijas ēkā noslēdzās, pēdējā – 
4. kārtā, kuras ietvaros tika 
veikta skolas stadiona pārbū-
ve, daži atliktie darbi vēl gai-
dīja pavasari, jo ziemā tos pa-
veikt nebija iespējams. Maijā 
tie noslēdzās, un šobrīd MVĢ 

Madonas Valsts ģimnāzijas kompleksa 
pārbūve pilnībā pabeigta

ir pilnībā gatava mācību proce-
sa nodrošināšanai pārbūvēta-
jā ģimnāzijas ēku un stadiona 
kompleksā.

Projekta 4. kārtā “Esošā sko-
las stadiona pārbūve” tika:  

 � Izbūvēti vingrošanas, bas-
ketbola, laukumi ar mākslīgo 
segumu, volejbola laukums.

 � Izbūvēts lodes grūšanas sek-
tors, tāllēkšanas bedre.

 � Izbūvētas skatītāju tribīnes.
 � Izbūvēts mākslīgā zāliena 

segums futbola laukumam – 
2031 m2, izbūvēti skrejceļi un 
100 m skrejceļš, ieklāts sintē-
tiskais gumijas segums skrejce-
ļos – 1675 m2.

 � Ap stadiona laukumu, ie-
kļaujot arī sporta laukumus, uz-
stādīts žogs.

 � Uzstādīta konteinertipa ēka 
sporta inventāra uzglabāšanai.

 � Izbūvēti bruģēti celiņi un 
kāpnes skatītāju tribīņu zonā 
un pie sporta laukumiem.

Darbi objektā ir pabeigti un 
šobrīd norit to nodošanas pro-
cess Būvniecības Valsts kontro-
les birojam.

Madonas Valsts ģimnāzi-
jas pārbūves būvdarbi īstenoti 
projekta “Vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlaboša-
na Madonas novadā”, ident. Nr. 
8.1.2.0/17/I/017. 

Informāciju sagatavoja  
INDRA KĀRKLIŅA, 

Madonas novada 
pašvaldības Projektu ieviešanas 

nodaļas projektu vadītāja

 

Tiks uzsākti būvdarbi Madonas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Kastanītis”
Madonas novada pašvaldība 
ir uzsākusi investīciju 
projekta “Dzīvojamās mājas 
pārbūve par pirmsskolas 
izglītības iestādes ēku,  
Blaumaņa ielā 19, Madonā, 
Madonas novadā”  
īstenošanu.

Investīciju projektā “Dzī-
vojamās mājas pārbūve par 
pirmsskolas izglītības iestādes 
ēku, Blaumaņa iela 19, Mado-
na, Madonas novads” plānots  
veikt ēkas pārbūvi higiēnas 
prasību nodrošināšanai un  

veikt ēkas lie-
tošanas veida 
maiņu uz izglītī-
bas iestādi.  

Būvniecība pare-
dzēta divās kārtās: I kārtā – 
paredzēta telpu pārplānošana 
ēkas 1. stāvā (paplašinot grupi-
ņas telpu, izbūvējot no grupi-
ņas pieejamu sanitāro mezglu 
atbilstoši higiēnas prasībām), 
virtuves bloka pārvietošana, 
ēkas ugunsnoturības paaug-
stināšana, un teritorijas labie-
kārtošana. 

II kārta – labiekārtojuma 

atjaunošana un ērtas 
kustības ceļa izbū-

ve zemesgabalā starp 
ēkām.
Būvdarbu  kopējās iz-

maksas – 204 087,02 EUR. Būv-
darbus veiks SIA “Rufs”. Būv-
darbu īstenošana finansēta no 
Madonas pašvaldība budžeta 
un aizņēmuma līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības 

Projektu ieviešanas nodaļas 
speciālisti 
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Aktuāla problēma  
Madonas novada bērniem ir 
nepietiekama zobārstniecības 
pakalpojumu pieejamība. 

Parka ielā 6 ar domes atbalstu 
ir izveidots zobārstniecības kabi-
nets, lai bērniem būtu iespēja sa-
ņemt gan zobārsta, gan zobu hi-
giēnista pakalpojumu. Zobārste 
šobrīd atrodas ilgstošā atvaļinā-
jumā un nav izdevies atrast zob-
ārstu, kas piekristu to aizvietot. 

Ar Veselības dienesta atbalstu 
Madonā  marta, maija un jūnija 
mēnešos ieradās mobilā zobārst-
niecības brigāde, lai sniegtu-
pakalpojumu Madonas novada 
bērniem. Zobārstniecības pakal-
pojumu šajos izbraukumos ir sa-
ņēmuši 228 bērni, pierakstu pie 
speciālistiem administrēja Ma-
donas novada pašvaldības So-
ciālais dienests. Mobilais zob-
ārstniecības autobuss ieradīsies 
Madonā arī augustā, par konkrē-
tiem pieņemšanas laikiem infor-
mēsim papildus.

Bērnu zobārstniecības jo-
mā situācija ir ļoti satraucoša, 
par ko liecina arī zobārstniecī-
bas klīnikas “iDental” zobārs-
tes Nataļjas Jakuševas vēstu-
le, kuru jūnijā saņēma Sociālais 
dienests: “Pēdējās nedēļas laikā 
Madonā bijām pagodināti pieda-
līties projektā – mobilo zobārst-
niecības autobusu pakalpojumu 

Jānodrošina zobārstniecības pakalpojumu pieejamība bērniem

sniegšanā, kuru maršruti plāno-
ti tikai lauku teritorijās, atbilsto-
ši pakalpojumu pieejamībai bēr-
niem, kuru dzīvesvietas tuvumā 
zobārstu resursi ir nepietiekoši. 

Vēlos pateikt lielu paldies 
personīgi Paeglīša kungam par 
plānošanu, organizēšanu un pro-
jekta nodrošināšanu. Izjūtu cie-
ņu pret visiem iesaistītajiem cil-
vēkiem un esmu pateicīga, ka šajā 
projektā varu piedalīties personī-
gi.

Tomēr jāsaka, ka statistika ir 
satraucoša. Piecu dienu laikā ti-
ka apkalpoti 90 bērni vecumā no 

3 līdz 17 gadiem. No visiem bēr-
niem labs mutes veselības stā-
voklis bija tikai divām meitenēm 
(17 un 7 gadi) un vienam zēnam 
(3 gadi). Piekritīsiet, ka 3 bērni 
no 90, jeb mazāk par 3.5% ar labu 
zobu veselību ir tiešām satrau-
coša statistika. Situācijas no-
pietnību apliecina fakts, ka pā-
rējiem bērniem mutes vesleības 
stāvoklis nav vērtējams kā labs 
vai apmierinošs, bet kā slikts vai 
ļoti slikts.

Mēs varam apspriest ārstu 
pieejamību, diskutēt par reģionā-
lajām programmām un atbalstu, 

varam iepirkt mūsdienīgu aprī-
kojumu un materiālus – tomēr, 
ja domājam nevis par problēmas 
seku novēršanu, bet to cēloņiem – 
lai cik primitīvi tas neizklausās – 
ar vienkāršu un pareizu mutes do-
buma higiēnu var krietni uzlabot 
kopējo mutes veslības stāvokli. 
Jāatzīst, ka runājot ar katra bērna 
vecākiem, redzu, ka ne visi satrau-
cas par pareizu savu bērnu mutes 
higiēnu un kopšanu un neizprot 
tās svarīgumu. Vecāki, kas bija ie-
interesēti, ne vienmēr zina, kā zo-
bi pareizi jākopj.

Uzskatu, ka ārstiem un sociā-

lajiem darbiniekiem ir atbildīgs 
uzdevums – informēt vecākus un 
pašus bērnus par profilaksi. Jā-
stāsta par kopšanas svarīgo nozī-
mi vesela mutes dobuma uzturē-
šanā un sekām, kas var iestāties, 
ja zobus nekopj – nepatīkamām 
situācijām vienā no svarīgāka-
jiem dzīves posmiem – pubertā-
tes periodā. 

Mans lūgums ir katram spe-
ciālistam sava amata pienāku-
mu ietvaros pievērst pastiprinā-
tu uzmanību un veikt darbības, 
kas palīdzēs bērniem un viņu ve-
cākiem saprast mutes veselības 
situācijas nopietnību. Obligāta 
būtu cilvēku informēšana par hi-
giēnista apmeklēšanu reizi pus-
gadā, pareizas zobu birstes un 
zobu pastas izvēli, par zobu die-
ga lietošanu, sistemātisku zobu 
tīrīšanu, neaizmirstot regulārus 
zobārsta profilaktiskos apmek-
lējumus.”

Saprotam, ka zobārstniecī-
bas pakalpojumu pieejamība 
bērniem ir problēma valsts mē-
rogā, bet, tā kā šis jautājums ir 
ļoti aktuāls arī Madonas novada 
bērniem, būtu nepieciešama no-
vada atbildīgo speciālistu iesais-
te situācijas risināšanā.

ILZE FĀRNESTE, 
Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja p.i. 

SIA “Madonas 
slimnīca” 
ERAF projekta 
“Madonas novada 
pašvaldības  
SIA “Madonas 
slimnīcas 
infrastruktūras 
uzlabošana”, 
ident.  
Nr. 9.3.2.0/18/ 
I/022 ietvaros 
ir iegādājusies 
laparoskopa 
iekārtu ar pilnu 
instrumentu 
komplektāciju. 

Iegādātā lapa-
roskopa iekārta 
nodrošinās slimnī-
cā kvalitatīvu pa-
kalpojumu – akūto 
un plānveida ope-
rāciju veikšanu ķi-
rurģijā, ginekolo-
ģijā (t.sk. histereskopijas, rezektoskopijas) un traumatoloģijā.

Laparoskopa iekārtu projekta ietvaros ir piegādājis SIA 
“Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā” par kopējo sum-
mu EUR 115 529,41, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA, 
Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”  

ERAF projekta vadītāja

Jau trešo gadu Madonas 
novada pašvaldībā tika 
izsludināta pieteikšanās 
jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursam. 

Konkursa mērķis ir atbalstīt  
jauniešu (13–25 gadi)  iniciatī-
vas un līdzdalību sabiedriskajos 
procesos Madonas  novadā.  Šo-
gad konkursā saņemti  12 jau-

niešu pieteikumi  no 9 novada 
pagastiem un Madonas pilsē-
tas. Izvērtējot iesniegtos pie-
teikumus, ir atbalstīti 10 jau-
niešu iniciatīvu projekti. 

Noslēdzies projektu konkurss  
“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”
Lai veicinātu iedzīvotāju 
iesaisti daudzdzīvokļu 
māju pagalmu sakopšanā 
un labiekārtošanā Madonas 
novada pašvaldības dome šā 
gada februārī apstiprināja 
pašvaldības Attīstības 
nodaļas izstrādāto nolikumu 
projektu konkursam 
“Daudzdzīvokļu māju 
teritoriju labiekārtošana”, 
kura ietvaros iespējams 
saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai 

piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanai.

Konkurss ir noslēdzies un tā 
ietvaros saņemti 14 pieteikumi, 
no kuriem 2021. gadā, ņemot 
vērā ierobežoto projekta finan-
sējuma apjomu, tiek atbalstīti 8 
pieteikumi – 4 tiks īstenoti pa-
gastos (Ļaudona, Liezēre, Dzel-
zava, Barkava) un 4 – Madonas 
pilsētā.

Kopējais iesniegto projektu 
pieprasītais pašvaldības līdzfi-
nansējums bija 60 338,26 eiro. 
Atbalstāmo projektu līdzfinan-

sējums – aptuveni puse no šīs 
summas – 30 534,43 eiro.  

Galvenā problemātika, kas 
tiks risināta, īstenojot pašval-
dības iedzīvotāju iniciatīvu 
projektus, ir lietus ūdens nova-
dīšana no ēkas, brauktuves sa-
kārtošana, stāvlaukumu izbūve 
vai pārbūve, bērniem droša ro-
taļu laukuma izbūve mājas pa-
galmā.

Informāciju sagatavoja  
Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas speciālisti 

Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2021 
rezultātiem

Noslēgušies izsludinātie projektu konkursi:

Madonas slimnīca iegādājusies 
laparoskopa iekārtu ar pilnu 
instrumentu komplektāciju 

Madonas novada pašvaldība 
arī šogad no 24. maija līdz 
15. jūnijam izsludināja 
pieteikšanos uz bērnu 
un jauniešu nometņu 
projekta konkursu 2021. 
Projektu konkursa mērķi 
ir veicināt un finansiāli 
atbalstīt bērnu un jauniešu 
saturīgu un lietderīgu brīvā 

laika pavadīšanu skolēnu 
brīvdienās; veicināt jaunu 
zināšanu un prasmju apguvi, 
radošās un individuālās 
pašizpausmes, veselīgu 
dzīvesveidu. 

Šogad  konkursā tika sa-
ņemti 10 pieteikumi bērnu un 
jauniešu nometņu rīkošanai un 
visi iesniegtie pieteikumi ir at-

balstīti, piešķirot Madonas no-
vada pašvaldības līdzfinansē-
jumu nometnes īstenošanai 
Madonas novada pašvaldībā 
deklarētajiem bērniem un jau-
niešiem.

Ar piešķirtā līdzfinansēju-
ma apmēru iespējams iepazī-
ties interneta vietnē www.ma-
dona.lv

Par bērnu un jauniešu nometņu projektu  
konkursa 2021 rezultātiem
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Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

MADONAS NOVADA

Kapusvētki 
Madonas 
novadā
ARONAS PAGASTĀ
Skāķu Kalna kapos  
7. augustā 16.00
Līdēres Vecajos kapos  
14. augustā 14.30
Līdēres Jaunajos kapos  
14. augustā 16.00

BARKAVAS PAGASTĀ
Barkavas centra kapos  
7. augustā 11.00  
Sv. Mise Svētā Staņislava 
Romas katoļu baznīcā;  
12.00 Kapusvētki 
Muižas kapos 7. augustā 14.00 
(luterāņu), 15.00 (katoļu)

BĒRZAUNES PAGASTĀ
Grostonas kapos  
31. jūlijā 14.00
Bērzaunes kapos  
7. augustā 14.00

DZELZAVAS PAGASTĀ
Mierakalna kapsētā  
14. augustā 14.00  
Biksenes kapsētā  
14. augustā 15.00  
Balvānīcu kapsētā  
14. augustā 16.00  

KALSNAVAS PAGASTĀ
Veckalsnavas kapos  
17. jūlijā 15.00 – katoļu  
(Sv. Mise pie kapličas)
Veckalsnavas kapos  
31. jūlijā 11.00 – luterāņu

LIEZĒRES PAGASTĀ
Liezēres kapos  
7. augustā 14.00

ĻAUDONAS PAGASTĀ
Pārupes kapos  
10. jūlijā 14.00
Mētrienas kapos  
1. augustā 14.00

MADONAS PILSĒTĀ
Madonas pilsētas kapos  
31. jūlijā 13.00 Svētbrīdis 
(luterāņu) 14.00 (katoļu)
Lisaskalna kapos  
7. augustā 13.00 Svētbrīdis 
(luterāņu, katoļu)

PRAULIENAS PAGASTĀ 
Vistiņlejas kapos  
17. jūlijā 13.00

SARKAŅU PAGASTĀ
Sarkaņu kapos  
10. jūlijā 13.00

VESTIENAS PAGASTĀ
Vecajos kapos  
31. jūlijā 15.00
Jaunajos kapos 
31. jūlijā 16.00
Tolkas kapos  
7. augustā 16.00

Latvijas Zaļais punkts  
sadarbībā ar vides 
apsaimniekošanas uzņēmumiem 
SIA “Eco Baltia vide” un  
SIA “Madonas namsaimnieks”, 
kā arī “Maxima Latvija” 
elektrotehnikas šķirošanas 
kampaņā “Viegla šķirošanās” 
aicina Madonas novada 
iedzīvotājus līdz 10. augustam 
pieteikt nolietoto un vairs 
nevajadzīgo elektroiekārtu 
bezmaksas izvešanu no 
savām mājsaimniecībām vai 
uzņēmumiem.
Piedaloties akcijā, ir iespēja 
laimēt noderīgas balvas – 
veikala “Maxima” dāvanu 
kartes 30 eiro vērtībā. 

Pieteikties elektronikas iz-
vešanai var, aizpildot reģistrā-
cijas anketu mājaslapā www.za-
lais.lv, zvanot pa tālr. 26626165 
vai rakstot uz e-pastu: elektroni-
ka@ecobaltiavide.lv, norādot pre-
cīzu adresi, apjomu un kontaktin-
formāciju.

Elektrotehnikas savākšana no 
pieteiktajām adresēm Madonas 
novadā notiks no 18. līdz 20. au-
gustam, sākot no plkst. 7.00, visas 
dienas garumā. Drošības nolūkos 
elektronikas savākšana notiek 
bezkontakta veidā. Visai pieteik-
tajai tehnikai tās izvešanas die-
nā jābūt novietotai pie nama vai 
ēkas ārdurvīm un ārpus nožogo-
tas teritorijas, atkritumu apsaim-
niekošanas operatoram brīvi pie-
ejamā vietā.

Akcijā iedzīvotāji var nodot 
gan lielo sadzīves tehniku, to-

starp ledusskapjus, veļas mašī-
nas, plītis, trauku mazgājamās 
mašīnas u.c., gan arī mazo tehni-
ku, piemēram, mikroviļņu krās-
nis, blenderus, elektriskos svarus, 
fēnus, virtuves kombainus un ci-
tas ierīces, kā arī papildu var ko-
pā ar elektroniku nodot uzkrātās 
baterijas un akumulatorus. Lai 
pieteiktu izvešanu adresē, mini-
mālajam kopējam nodoto lietu 
svaram jābūt vismaz 50 kg.  

Aicinām ievērot, ka akcijā var 
nodot tikai nolietotās elektropre-
ces, akumulatorus un baterijas. 
Netiks savākti citi atkritumu vei-
di, piemēram, mēbeles, logi, dur-
vis, podi u.c.

Piedaloties kampaņā “Vieg-
la šķirošanās”, ikviens dalībnieks 
varēs pretendēt uz patīkamām 
un noderīgām balvām. Katrā no-
vadā starp dalībniekiem tiks iz-
lozēta veikala “Maxima” dāvanu 
karte 30 eiro vērtībā, kā arī tiks 
piešķirta “Maxima” dāvanu karte 
līdzvērtīgā apmērā tam novad-
niekam, kurš būs nodevis lielāko 
apjomu elektrotehnikas.

Vairāk par šķirošanas kampa-
ņu “Viegla šķirošanās” lasi Latvi-
jas Zaļā punkta mājaslapā www.
zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. Jautā-
jumu gadījumā par akcijas norisi 
aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 
26626165 vai rakstot uz e-pas-
tu: elektronika@ecobaltiavide.lv.

ALISE ZVAIGZNE, 
SIA “Eco Baltia vide” sabiedrisko 

attiecību projektu vadītāja 
tālr. 28780467 

e-pasts:  
alise.zvaigzne@ecobaltiavide.lv

Madonas novada iedzīvotāji aicināti pieteikt 
elektroiekārtu bezmaksas izvešanu!

Zīmols “Ražots  
Madonas novadā”  
izveidots 2012. gada nogalē,  
apvienojoties Madonas  
novada pārtikas produktu 
ražotājiem un amatniekiem 
un ir vērsts uz vietējo 
ražotāju konkurētspējas  
palielināšanu un vietējā 
ražojuma produktu patēriņa 
veicināšanu.

2021. gada jūnijā zīmols 
atdzimis jaunā veidolā. Iz-
veidota ne tikai jauna vizuā-
lā identitāte, bet arī jauna mā-
jaslapa www.razotsmadona.lv, 
kas ļauj iepazīt Madonas no-
vada lieliskos mājražotājus, 
zemniekus, amatniekus, pras-
mju un tradīciju pārzinātājus, 
kas, izmantojot novada dabas 
bagātības un negurstošu vēl-

mi neapstāties savā attīstībā, 
piedāvā vien Madonas nova-
dam piederīgus produktus un 
amatniecības izstrādājumus.

“Ražots Madonas nova-
dā” aicina ieraudzīt, sajust un 
saprast, cik bagātīgs, dažāds, 
gards un pārsteidzošs ir Mado-
nas novada ražotāju un amat-
nieku piedāvājums un iepazīt 
cilvēkus, kuru prasmīgās rokas 
un darbīgais prāts to radījis!

Ieskaties –  
www.razotsmadona.lv!

Informāciju sagatavoja  
ILZE VOGINA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja, 

uzņēmējdarbības jomas 
speciāliste

Izvēlies  
vietējo!


