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MADONAS
NOVADA VĒSTIS
Komitejas
sēde
Šodien, 17. augustā, pulksten 10 notiks Madonas
novada pašvaldības domes
uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu
komitejas sēde. Deputātu
darba kārtībā ir 56 izskatāmie lēmumprojekti, kā arī
divi informatīvie jautājumi.
Jautājumu vidū: galvojuma sniegšana SIA „Madonas siltums” projektam
„Centralizētās siltumapgādes
sistēmas sakārtošana Lubānā
un Ērgļos”; SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”
ūdenssaimniecības (ūdens
un kanalizācija) pakalpojumu un siltumenerģijas tarifu
apstiprināšana, kā arī pastāvīgās atkritumu izvešanas daļas
izmaksu apstiprināšana.
Deputāti lems par finansējuma piešķiršanu Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas
remontdarbiem; par cenu
aptaujas rezultātu apstiprināšanu būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei
daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai Brīvības ielā 9, Ļaudonā.
Darba kārtībā arī pamatlīdzekļu iekļaušana Madonas
novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē; mirušu
īrnieku parāda segšana Madonas novada pašvaldībai
piederošos dzīvokļos; Madonas pilsētas koku ciršanas
komisijas nolikuma apstiprināšana un finansējuma
piešķiršana apkures katla
nomaiņai dzīvnieku patversmē „Lazdonītis”.
Tāpat sagatavots lēmumprojekts par Madonas novada
pašvaldības saistošo noteikumu „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un izķeršanas
noteikumi Madonas novadā”
apstiprināšanu; par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu
īpašumu uzturēšanas dienesta sniegtajiem pakalpojumiem; par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma
izbūvei Gravas, Celtnieku,
Vidzemes un Skolas ielā Madonā; par finansējuma piešķiršanu Doku Ata muzejam.
Komitejas sēdē tiks izskatīti arī saistošie noteikumi
„Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai,
atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” un „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā”.
Tālāk virzīšanai uz domes
sēdi tiks skatīts jautājums
par papildu finansējuma piešķiršanu 2022. gada biznesa
ideju konkursa „Madona
var labāk!” īstenošanai; par
Madonas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu; par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā.
LAURA KOVTUNA

Madonas slimnīcā —
“Centrālās laboratorijas” filiāle

Stella Lapiņa uzsvēra, ka
laboratorijas filiāle Madonā
piedzīvojusi gan vizuālus, gan
funkcionālus uzlabojumus.

„Madonas slimnīcai” un novada iedzīvotājiem laboratorijas
pakalpojumus kopš šā gada pavasara sniedz „Centrālā laboratorija”.

VESELĪBA
LAURA KOVTUNA
Ar remontētām telpām, papildinātu analīžu klāstu un modernizētām iekārtām uzsākusi
darboties „Centrālās laboratorijas” filiāle Madonas slimnīcas
telpās, Rūpniecības ielā 38, Madonā. Diennakts režīmā šeit tiek
apkalpoti slimnīcas stacionētie
pacienti, kā arī darbdienās, no
pulksten 8 līdz 16, — ambulatorie pacienti un ikviens iedzīvotājs. Lai taupītu apmeklētāju
laiku, paraugu noņemšanas
kabinetā (1. stāvā, blakus „Mēness aptiekai”) iespējams gan
nodot testēšanas materiālu, gan
norēķināties par pakalpojumu,
tādējādi vairs nav jāstāv slimnīcas reģistratūras rindā.
SIA „Madonas slimnīca” šā gada
februārī izsludināja iepirkumu
par laboratorisko pakalpojumu
sniegšanu iestādes vajadzībām. Tā
rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA
„Centrālā laboratorija”. Uzņēmuma
valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa
atzina, ka laboratoriju centralizācija
ir vispārpieņemta prakse Eiropā un
pasaulē, jo tai ir ekonomisks pamatojums. — Lai uzturētu kvalitatīvu pakalpojumu vairākās nelielās
laboratorijās, tas ir dārgi. Līdzīgi
kā nevaram vest vienu cilvēku ar
vilcienu uz Daugavpili, tas būtu
neefektīvi. Lai uzturētu kvalitātes
latiņu, to tiešām var darīt tikai pietiekami lielā, spēcīgā laboratorijā.
„Centrālajai laboratorijai” kopumā
ir 13 testēšanas laboratorijas un
79 paraugu ņemšanas punkti, kas
sniedz laboratorijas pakalpojumus
visā Latvijā, — apkalpojam reģionālās slimnīcas, Dzemdību namu — ir
ļoti liela pieredze šajā jomā. Mēs
jau neizdomājam riteni no jauna,
tā strādā visā pasaulē. Madonas
slimnīca ekonomiski no tā iegūst,
tā ir pareiza izvēle un ceļš, tādēļ
ļoti priecājamies par šo sadarbību — skaidroja Stella Lapiņa.
Madonas slimnīcas telpās „Centrālās laboratorijas” filiāle darbu uzsāka 15. martā, savukārt 19. augustā
mediķi un speciālisti tiksies svinīgā
laboratorijas atklāšanas pasākumā.
— Diezgan ilgi norisinājās
remonts, jo laboratorijas darbību
nevarējām apturēt nevienu minūti.
Tādēļ remonts notika divās daļās, lai
vienā no laboratorijas pusēm varētu

Par pacientu labsajūtu un pakalpojuma kvalitāti gādās vietējiem
iedzīvotājiem jau zināmā laboratorijas komanda: Inga Zepa (no kreisās),
Zane Lapsa-Čečuna, Maira Bodniece, Maija Ruicēna, Anna Sondore,
Liene Cīrule un Vineta Rubene.
AGRA VECKALNIŅA foto
turpināt strādāt. Tas bija izaicinājums arī darbiniekiem, tādēļ paldies
viņiem par pacietību, — pauda
uzņēmuma pārstāve.
Pozitīvas pārmaiņas piedzīvojis
materiālu pieņemšanas kabinets un
laboratorijas telpas, tāpat modernizētas gandrīz visas laboratorijas
iekārtas, ieviesta jauna sistēma. Pie
kabineta ir izvietoti gan krēsli pieaugušajiem, gan galds ar krēsliem
mazajiem pacientiem. Laboratorijas
filiāle Madonas slimnīcā tikusi veidota identiski tam, kādas ir „Centrālās laboratorijas” Rīgā un citviet.
Būtiski, ka filiālē turpinās strādāt Madonas slimnīcas laboratorijas
līdzšinējās darbinieces.
Madonas laboratorijas vadītāja
Liene Cīrule atklāja: — Darbinieku
skaits nav īpaši mainījies; tie paši
sertificētie, kvalificētie laboranti,
kas izteica tādu vēlēšanos, turpina
strādāt.
Jautāta par izmaiņām, ko var
novērot pacienti līdz ar „Centrālās
laboratorijas” filiāles izveidi Madonas slimnīcā, Liene Cīrule atbildēja: — Madonā šobrīd tātad ir divi
„Centrālās laboratorijas” kabineti — Skolas ielā 29 un Rūpniecības ielā 38. Izmeklējumi Madonas
slimnīcas telpās pieejami ne tikai
slimnīcas, bet arī ambulatorajiem
pacientiem. Šīs pārmaiņas pacientiem nozīmē lielāku izmeklējumu
klāstu, ko spēj piedāvāt „Centrālā
laboratorija”, kā arī kvalitatīvāku
pakalpojumu, jo ir iegādātas jaunas,
modernas iekārtas.
Viņa uzsvēra, ka uz „Centrālās
laboratorijas” filiālēm var nākt

jebkurš iedzīvotājs, tostarp nodot
paraugus uz izmeklējumiem, kurus
vēlas veikt pats par maksu. Ja ir
ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums, analīzes var būt bez maksas,
ar līdzmaksājumu vai par maksu —
atkarībā no izmeklējuma veida.
— Mājaslapā laboratorija.lv ir
pieejams viss plašais izmeklējumu
klāsts un izcenojumi — visas šīs
analīzes arī var veikt mūsu filiālē.
Turklāt strādājam pie tā, lai izmeklējumu klāstu arvien vēl papildinātu.
Tepat veicam lielāko daļu testēšanas, tikai neliela daļa tiek vesta
uz Rīgu, „Centrālo laboratoriju”.
Tādējādi Madonas novadā joprojām esam vienīgā laboratorija, kura
testēšanu veic uz vietas, — piebilda
Liene Cīrule. Ja pacientam tā ir
ērtāk un viņa ģimenes ārsta praksē tiek nodrošināta nepieciešamā
testēšanas parauga ņemšana, iedzīvotājs to varot nodot arī pie sava
ārsta, atzīmēja Liene Cīrule. Tādā
gadījumā „Centrālās laboratorijas”
kurjers paraugu nogādās testēšanai
laboratorijā.
— Tas, ka testēšana vairumā
gadījumu notiek turpat uz vietas,
arī mikrobioloģija, izņemot specifiskākas analīzes, ļoti patīk ģimenes
ārstiem, jo ātri var saņemt rezultātus. Savukārt pacientiem ir iespēja
saņemt atbildi e-pastā, var pats rezultātus apskatīties, ielogojoties ar
internetbanku vietnē datamed.lv.
Ja nelieto internetu, iedzīvotājs var
atnākt un izprintēt rezultātus turpat
pie „Centrālās laboratorijas” kabineta, nav pat jāiet iekšā, — priekšrocības minēja Stella Lapiņa. Q

ATGĀDINĀM: IR iespēja abonēt arī „Stara”
elektronisko versiju — www.estars.lv
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KARŠ UKRAINĀ
Ziedo „Latvijas
bairaktaram”!
Turpinoties Krievijas agresijai Ukrainā, Latvijas iedzīvotāji portālā ziedot.lv
aicināti ziedot „L atvijas
bairaktaram”, kuru ar LR
Aizsardzības ministriju plāno iegādāties no Turcijas,
lai dāvinātu Ukrainai. Līdzīgas akcijas jau notikušas,
piemēram, Polijā, Lietuvā,
Norvēģijā un Kanādā.
„ Ar ziedojumu „Latvijas
bairaktaram” ir iespēja arī
mums parādīt savu atbalstu
Ukrainai šajā nežēlīgajā karā,
kā arī ar ukraiņu rokām nodot sveicienus krievu okupantiem!” tā par akciju vēsta
viens no tās iniciatoriem Ralfs
Eilands. Viņa ukraiņu draugs
Volodimirs Birjukovs, kas arī
ir projekta vēstnesis, piebilst:
„Esmu bezgala pateicīgs par
visu, ko Latvija jau ir darījusi
Ukrainas labā! Mēs to redzam
un no sirds novērtējam. Arī
šis atbalsts manai tautai ir ļoti
nepieciešams. Krievu okupantiem un Vladimiram Putinam
nekas neizdosies, jo spēcīgā
Ukrainas armija jau ir pierādījusi, ka spēj aizstāvēt ne tikai
Ukrainu, bet arī visu civilizēto,
demokrātisko un, pats galvenais, brīvo pasauli!”
Kopumā „Latvijas bairaktaram” ir jāsavāc 5 000 000
eiro. Ziedot var mājaslapā
www.ziedot.lv vai zvanot uz
ziedojuma tālruni 90006561
(maksa par zvanu 4,27 eiro).
Ziedojumu akcija tika uzsākta vakar, 16. augustā, un līdz
pusdienlaikam jau bija savākti
nepilni 113 tūkstoši eiro.

Uzturēšanās
atļaujas
neattiecinās
uz laulātajiem
iedzīvotājiem
Uzturēšanās atļaujas pagarināšanas aizliegumu varētu neattiecināt uz tiem
Krievijas un Baltkrievijas
pilsoņiem, kuri ir laulājušies
ar Latvijas pilsoni un dzīvo
Latvijā, intervijā Latvijas
Radio koalīcijas partneru
ieceri komentēja ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica.
Kā ziņots, valdību veidojošie politiskie spēki ir apņēmušies ieviest jaunus ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas
pilsoņiem, kas tiem liegtu
iespēju pagarināt uzturēšanās
atļaujas, vēstīja TV3.
„ Ja dzīvo šeit, tad mēs nekādā gadījumā nerunājam par
ģimenes šķiršanu,” sacīja ĀM
parlamentārā sekretāre.
Turpretim aizliegums noteikti varētu attiekties uz tām
uzturēšanās atļaujām, kuras
izsniegtas par ieguldījumiem
Latvijas ekonomikā, piemēram,
par nekustamo īpašumu iegādi
šajā valstī.
Pārskatīt minēto regulējumu aicinājis Valsts prezidents
Egils Levits. Amatpersonas
ieskatā, Krievijas pilsoņiem
vairs nebūtu pagarināmas
uzturēšanās atļaujas, izņemot
īpašos gadījumos.
Apkopoja LAURA KOVTUNA

