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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Līdz Madonas 85. dzimšanas dienai – 2 mēneši. Gatavojamies!

Madonas 85. dzimšanas dienu sagaidot

Telefonakcija  
novada  
mērogā!

Ja Jums ir jautājums, 
priekšlikums vai viedoklis, 
ko vēlaties darīt zināmu 

tieši domes priekšsēdētājam 

AndreJAM 
CeļApīterAM,  

zvaniet uz bezmaksas tālruni 

80000020  
š. g. 1. aprīlī  

no plkst. 11.00 līdz 12.30.
    

Dāvana nākotnei
Līdz ar pirmajiem pavasara saules 
stariem gaišākas un krāsainākas 
kļuvušas arī Madonas bērnudārza 
„Priedīte” telpas – gan rekonstruē-
tās, gan prieks arī par tām, kas no 
jauna būvētas. Pirmskolas izglītības 
iestāde rekonstruēta ar Eiropas 
Savienības fondu atbalstu, daļēju 
valsts un pašvaldības finansējumu, 
kas kopumā veido vērtīgu investī-
ciju bērnu nākotnē. Šobrīd vairāk 
nekā 40 gadu vecā ēka pārvērtusies 
līdz nepazīšanai – ir iegūtas krā-
sainas telpas, sporta un pasākumu 
zāles, mainījusies fasāde, un no 
jauna izbūvētas divas grupiņu tel-
pas, skaists stikla paviljons. Projekts 
īstenots, pateicoties pašvaldības 
iniciatīvai, un bērnudārza vadītāja 
Līga Preise uzsver, ka veiksmīgais 
rezultāts nebūtu iedomājams bez 
labas sadarbības ar būvnieku – SIA 
„Madonas būve”, jo, nav noslēpums, 
ka nereti tieši būvfirmu dēļ iecerētie 
projekti manāmi kavējas. 

Bet ar jaunajām telpām prieks 
„Priedītē” nebeidzas – ar īpašu 
nepacietību tiek gaidīts siltais laiks, 
kad bērnu rīcībā tiks nodoti jaunie 
rotaļu laukumi. Pašlaik bērnudārza 
kolektīvs domā, kā iegūt arī jaunu 
aprīkojumu, tāpēc madonieši ir ie-
saistījušies labo darbu projektu kon-
kursā un gaida sabiedrības atbalstu 
pilnīgam iznākumam. Ikviens var 
iesaistīties ziedošanās akcijā Priedī-
tei portālā Labiedarbi.lv!

Madonai 85  
un vairāk...
Jūnija pirmā nedēļas nogale jau tra-
dicionāli ir Madonas pilsētas svētku 
laiks. Šogad novada centrs atzīmēs 
85. gadadienu, kopš Madonai pie-
šķirtas pilsētas tiesības. Šis fakts arī 
tiek uzlūkots kā pilsētas dzimšanas 
diena, kaut vēsture liecina, ka pirmie 
iedzīvotāji pilsētas teritorijā apme-
tušies jau pirms pusotra tūkstoša 
gadu. Salas ezers ir unikāls ar to, ka 
tolaik te atradusies ezermītne, kas ir 
vienīgā šāda veida apdzīvotā vieta 
pilsētā Latvijas teritorijā. 

Sagaidot Madonas dzimšanas 
dienu, Madonas muzejā atklāta 
izstāde „Madonai 85 un vairāk...”. 
Vēsturnieks, īstens Madonas zinā-
tājs un pētnieks Indulis Zvirgzdiņš 
izstādi veidojis, ietverot svarīgākos 
mirkļus pilsētas pastāvēšanas vēs-
turē, stendos varam aplūkot liecības 
un dokumentus par pilsētas svarī-
gākajiem notikumiem, fotogrāfijās 
ieraudzīt un atpazīt gan izcilas, gan 
plašākai sabiedrības daļai mazāk 
zināmas personības. 

Taču pirmos, līdz pat šodienai 
zināmos pilsētas vaibstus Madona ie-
guvusi līdz ar dzelzceļa izbūvi pirms 

simts gadiem – izstādē varat aplūkot 
gan Gunta Ozoliņa meistarīgi veidoto 
koka stacijas ēkas maketu,  gan kājām 
izmest kādu līkumu pa pilsētas ielām 
mākslinieces Ineses Jakobi izstrādā-
tājā vizuālajā maršrutā. 

Līdztekus Madonas attīstībai ir 
attīstījusies arī Madonas slimnīca. 15. 
marts uzskatāms par slimnīcas dibi-
nāšanas dienu, un šomēnes Madonas 

slimnīca jau atzīmē pastāvēšanas 80. 
gadskārtu, tāpēc arī izstādē slimnīcai 
atvēlēta īpaša vieta. Izmantojot izstā-
des atklāšanas svinīgo pēcpusdienu, 
pašvaldība sveica tās kolektīvu, no-
dodot nelielu piemiņas velti slimnīcas 
direktoram Bruno Kokaram.   

Bet vai var viennozīmīgi atbildēt 
uz jautājumu – kur Madonas pilsēta 
radusi tik skanīgo nosaukumu, kura 

vienlīdz labi skan visās valodās? Vai 
pamatā kāds vietvārds, priekšmets 
vai nostāsts? Indulis Zvirgzdiņš  
atzīst, ka vienota skaidrojuma gan 
nav. Pats vēsturnieks vairāk piekrīt 
Madonas upītei un ezeram kā nosau-
kuma izcelsmes avotam, jo pirms 300 
gadiem veidotajā kartē ir minēts tieši 
Madonas upītes vārds. 

Izstādi varam aplūkot līdz pat 

25. septembrim, un tās nosaukumu 
lasiet no abiem galiem – 85 un vai-
rāk – atklāj gan laiku līdz šodienai, 
gan tos gadus, ko Madona dzīvos arī 
turpmāk.

Izstāde ir viens no pirmajiem 
pilsētas jubilejas pasākumiem, svētku 
kulminācija paredzēta jūnija pirmajā 
nedēļas nogalē.   

dZIntrA StrAdIŅA

Zaķis aicina mazos Priedītes iemītniekus uz 
sacensībām.                 LīGAS preISeS foto

Izstādes “Madonai 85 un vairāk...” atklāšana 
pulcēja daudz apmeklētāju – Saeimas un 
pašvaldības deputātus, vēsturniekus, mediķus, 
kultūras darbiniekus.  
                                 Foto no muzeja arhīva
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1. Par Madonas novada pašvaldības 2010. 
gada budžetu.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
5  „Par Madonas novada pašvaldības 2011. 
gada  budžetu”.

2. Par Madonas novada pašvaldības 
bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu Praulienas 
pagastā.

Par Madonas novada bāriņtiesas locekli 
Praulienas pagastā ievēlēt Sandru Lauvu.

Noteikt Madonas novada bāriņtiesas 
locekles Sandras Lauvas pilnvaru termiņu 
no 01.03.2011. līdz 27.08.2014.

3. Par V. E. iesnieguma izskatīšanu.
 Atteikt V. E. aprēķināt un izmaksāt 

namīpašuma Raiņa ielā, Madonā vērtības 
samazinājumu.

4. Par mežniecības pakalpojumu sa-
ņemšanu Bērzaunes un Liezeres pagasta 
teritorijās.

 Madonas novada domes sagatavotais 
lēmuma projekts – lūgt Valsts Meža dienestu 
atcelt 24.01.2011. rīkojumu Nr. 7 „Par gro-
zījumiem Valsts meža dienesta 2008. gada 
3. jūlija rīkojumā Nr. 191 „Par virsmežnie-
cību uzraugāmās teritorijas sadalījumu pa 
mežniecībām un mežniecību kodiem” – tiek 
noraidīts.

5. Par  līdzfinansējumu projektam.
Piešķirt  biedrībai “Sieviešu klubiņš 

„Rūtiņas”” līdzfinansējumu 266.00 Ls LE-
ADER projektam „Izglītības un brīvā laika 
centra izveide lauku iedzīvotājiem Ošupes 
pagastā”. Līdzfinansējumu veikt no Ošupes 
pagasta pārvaldes 2010. gada budžeta līdzek-
ļu atlikuma.

6. Par pašvaldības zemes nomas tiesību 
iegūšanu.

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas liku-
ma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta 
1. apakšpunktu piešķirt S. K., Degumnieki, 
Ošupes pagasts, zemes nomas tiesības uz 
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 7082 005 0013, 3,7 ha 
platībā un 7082 012 0130, 3,4 ha platībā uz 
10 gadiem. 

Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei slēgt 
nomas līgumus, ievērojot 2005. gada 30. 
augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 
644 „Noteikumi par neizpirktās lauku ap-
vidus zemes nomas līguma noslēgšanas 
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
nosacījumus.

7. Par pašvaldības zemes nomas tiesību 
iegūšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas liku-
ma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta 
1. apakšpunktu, piešķirt R. B. , Degumnieki, 
Ošupes pagasts, zemes nomas tiesības uz 
pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar ka-
dastra numuru 7082 013 0103, 4,8 ha platībā 
uz 10 gadiem. 

Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei slēgt no-
mas līgumus, ievērojot 2005. gada 30. augusta 
Ministru kabineta  noteikumu Nr. 644 „No-
teikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību”  nosacījumus.

8. Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu. 

Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesī-
bas uz attiecīgajām zemes vienībām sekojo-
šiem zemes lietotājiem:

N.
p.k.

Lietotāja 
vārds, 
uzvārds

Kadastra  
apzīmējums

Platība 
(ha)

1. B. L. Š. 70820040042 6.6
2. A. D. 

mantinieki
70820130116
70820130117

1.6
3.2

3. V. D. 70820040043 4.4
4. A. K. 70820010010 11.1
5. L. L. 70820020017 1.8
6. LKS Ā 70820060082 0.7967
7. M.Š. 70820020016 3.5
8. O. S. 70820040032 6,8
9. A. Š. 70820110065

70820120162              
7,2

2

10. P. B. 70820050054
70820050055

7.9
12

11. E. T. 70820110092 6.8
12. D. Ķ. 70820010041

70820020037
24.9

1.8
13. J. B. 70820050100

70820110122
0.84
1.16

14. A. Z. 70820120057
70820120058

6.1
8.9

15. V. I. 70820080022
70820080023

15.1
5

16. V. Š. 70820130147 2.6

Noteikt, ka zemes vienības 70820040042 
– 6.6 ha, 70820130116 – 1.6 ha, 70820130117 
– 3.2 ha, 70820040043 – 4.4 ha, 70820010010 
– 11.1 ha, 70820020017 – 1.8 ha, 70820060082 – 
0.7967 ha, 70820020016 – 3.5 ha, 70820040032 
– 6,8 ha, 70820110065 – 7,2 ha, 70820120162 – 2 
ha, 70820050054 – 7.9 ha, 70820050055 – 12 ha, 
70820110092 – 6.8 ha, 70820010041 – 24.9 ha, 
70820020037 – 1.8 ha, 70820050100 – 0.84 ha, 
70820110122 – 1.16 ha, 70820120057 – 6.1 ha, 
70820120058 – 8.9 ha, 70820080022 – 15.1 ha, 
70820080023 – 5 ha, 70820130147 – 2.6 ha ir 
pašvaldībai piekritīga zeme.

Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei izsūtīt 
minētajiem zemes lietotājiem paziņojumus 
par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt  nomas 
līgumu.

Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei slēgt no-
mas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, 
ievērojot 2005. gada 30. augusta Ministru 
kabineta  noteikumu Nr. 644 „Noteikumi 
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprē-
ķināšanas kārtību”  nosacījumus.

9. Par nomas maksas noteikšanu SIA 
„Āžkalns RB” iznomātām telpām.

Noteikt ar 2011. gada 1. februāri līdz 2013. 
gada 28. februārim SIA „Āžkalns RB” nomas 
maksu par 1 m2 apkures periodā (no kārtējā 
gada 1. oktobra līdz nākamā gada 31. mar-
tam) 0,01 LVL (bez PVN), pārējā laikā 0,40 
LVL (bez PVN). Pārējā laikā noteikt nomas 
maksu 0,40 LVL (bez PVN) apmērā par 1 km2 
nomātās telpas.

Neaplikt ar nomas maksu pagrabstāva 
telpas 56,12 m2 platībā. Nomas maksu aprēķi-
nāt par izmantotajām nedzīvojamām telpām 
270,35 m2 apmērā ar 01.02.2011.

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu.

Izbeigt lietošanas tiesības uz attiecīgajām 
zemes vienībām šādiem zemes lietotājiem:

N. 
p.k. Lietotājs Kadastra 

apzīmējums
Platība

1. F. K. 7044 002 0180 1,85

2. A. Š.
7044 008 0193
7044 008 0283
7044 008 0287

0,173
0,5
0,7

3. Ē. M. 7044 008 0365
7044 012 0122

1,64
1,9

4. O. G. 7044 008 0451 0,036

5. V. A. 7044 004 0021
7044 008 0253

1,5
0,152

6. A. S. 7044 002 0105
7044 002 0108

2,47
3,04

7. T.P. 7044 002 0054 1,5
8. A. Ci. 7044 010 0023 10,2

9.
Kooperatīvā 
sabiedrība „Varakļānu 
patērētāju biedrība”

7044 008 0260 0,1094

Noteikt, ka zemes vienības 7044 008 0193 
– 1,85 ha, 7044 008 0193 – 0,173 ha, 7044 008 
0283 – 0,5 ha, 7044 008 0287 – 0,7 ha, 7044 008 
0365 – 1,64 ha, 7044 012 0122 – 1,9 ha, 7044 008 
0451 – 0,036 ha, 7044 004 0021 – 1,5 ha, 7044 
008 0253 – 0,152 ha, 7044 002 0105 – 2,47 ha, 
7044 002 0108 – 3,04 ha, 7044 002 0054 – 1,5 ha, 
7044 010 0023 – 10,2 ha, 7044 008 0260 – 0,1094 
ha ir pašvaldībai piekritīga zeme.

Uzdod Barkavas pagasta pārvaldei izsūtīt 
minētajiem zemes lietotājiem paziņojumus 
par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu 
un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.

Uzdot Barkavas pagasta pārvaldei slēgt 

nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotā-
jiem, ievērojot 2005. gada 30. augusta MK 
noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neiz-
pirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību” nosacījumus.

11. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu.

 Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma „Ūbeles”, zemes vienības  
kadastra Nr. 70420080095, sadalīšanai. 

 Atdalāmajam zemes gabalam 2,2 ha pla-
tībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

 Atdalāmajam  zemes gabalam 2,2 ha pla-
tībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar 
autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību au-
toceļiem – 0,5 ha;

130603 – aizsargjoslu ainavu apvidus 
teritorija ainavu aizsardzības zonas teritorija 
– aizsargājamo ainavu apvidus „Vestiena”– 
2,2 ha.

  Atdalāmajam zemes īpašumam ar  zemes 
vienībām  26,5 ha platībā noteikt zemes lieto-
šanas mērķi – 0102 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

 Zemes vienībai  26,5 ha platībā noteikt 
tiesību apgrūtinājumus:

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar 
autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību au-
toceļiem – 0,4 ha;

130603 – aizsargjoslu ainavu apvidus 
teritorija ainavu aizsardzības zonas teritorija 
– aizsargājamo ainavu apvidus „Vestiena”– 
26,5 ha:

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kul-
tūras pieminekli laukos – Ciskānu akmens 
krāvums – 1,2 ha.

 Atdalītajam zemes īpašumam 26,5 ha 
platībā apstiprināt nosaukumu „Dzilnas”, 
Aronas pagasts, Madonas novads.

 Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Ad-
ministratīvā procesa likuma 70. panta 1., 2. 
daļu. Lēmumu var pārsūdzēt Administratī-
vajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, 
Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas.

12. Par Madonas novada pašvaldības 
komisijas iesniegumu izskatīšanai par 
politiski represētās personas statusa pie-
šķiršanu izveidi. 

 Izveidot Madonas novada pašvaldības 
komisiju iesniegumu izskatīšanai par politis-
ki represētās personas statusa piešķiršanu 3 
locekļu sastāvā un par šīs komisijas locekļiem 
apstiprināt:

– komisijas priekšsēdētājs: Āris Vilšķērsts 
– Madonas novada pašvaldības izpilddirek-
tors;

 – komisijas locekļi: Elza Serdāne – bied-
rības „Latvijas Politiski represēto apvienība” 
pilnvarotā pārstāve; Helmuts Pujats – Mado-
nas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas 
jurists.

  13. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Madonas novada pašvaldības nolikums” 
(prot. Nr. 3; 1. p.; 09.07.2009.).

 Izdarīt grozījumus Madonas novada paš-
valdības 2009. gada 9. jūlija (protokols Nr. 3; 
1. p.) saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas 
novada pašvaldības nolikums”. 

14. Par Madonas novada pašvaldības 
pansionātu nolikumiem.

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 
Barkavas pansionāta nolikumu; Dzelzavas 
pansionāta nolikumu; Ļaudonas pansionāta 
nolikumu; Madonas pansionāta nolikumu.

15. Par mācību literatūras iegādei pare-
dzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011. 
gadam.

Sadalīt 2011. gadam Madonas novada 
pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu mācību literatūras 
iegādei paredzētos valsts budžeta līdzekļus 
LVL 2147,00.

16. Par komisijas sastāva grozījumiem 
Madonas novada izlaiduma klašu skolēnu 
atbrīvošanai no mācību gada beigās noteik-
tajiem pārbaudes darbiem.

Svītrot Guntu Andžāni no Madonas nova-
da izlaiduma klašu skolēnu atbrīvošanai no 
mācību gada beigās noteiktajiem pārbaudes 
darbiem komisijas sastāva.

Apstiprināt Astrīdu Svilāni – SIA „Ma-
donas slimnīca” medicīnisko direktori par 
Madonas novada izlaiduma klašu skolēnu 
atbrīvošanai no mācību gada beigās noteikta-
jiem pārbaudes darbiem komisijas locekli.

Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 1. 
martu.

17. Par noteikumu „Kārtība, kādā Ma-
donas novada pašvaldība sedz transporta 
izdevumus vispārējās pamatizglītības un 
vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 
apstiprināšanu.

Neapstiprināt sagatavoto lēmumpro-
jektu.

Apstiprināt novada pašvaldības saistošos 
noteikumus „Kārtība, kādā Madonas novada 
pašvaldība sedz transporta izdevumus vis-
pārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamiem” jaunā redakcijā.  

Atzīt par spēku zaudējušu Madonas no-
vada pašvaldības domes 24.09.2009. lēmumu 
(prot. Nr. 11; 18. p.) un grozījumus, kas izda-
rīti 29.12.2009. (prot. Nr. 17; 27. p.).

Aprēķināt papildus nepieciešamo finan-
sējumu. Jautājumu atkārtoti skatīt Madonas 
novada pašvaldības domes marta sēdē.

18. Par Madonas novada Praulienas pa-
gasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības 
attīstības II kārtas projekta realizāciju.

Apstiprināt SIA “EkoProjekti” 2011. 
gada februārī sagatavoto Madonas novada 
Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdens-
saimniecības attīstības tehniski ekonomiskā 
pamatojuma aktualizāciju un tajā izmantotos 
pieņēmumus Praulienas ciema ūdenssaim-
niecības attīstības II kārtas projektam ko-
pumā un tajā iekļauto Prioritāro investīciju 
programmu.

Apstiprināt šādus Prioritāro investīciju 
projekta pasākumus (komponentes):

Komp. 
numurs

Komponente Izmaksas 
LVL

Ū1.1 Aku tamponēšana 3 680
Ū2 Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija

Ū2.3 Ūdensvads līdz pagasta pārvaldei 
(330 m)

10 126

Ū2.4 Ūdensvads līdz bērnudārzam  
(125 m)

4 332

Ū2.5 Ūdensvads uz mājām „Mežrozes”, 
„Ceriņi” un „Zemītes” (295 m)

6 011

Ū2.6 Ūdensvads Ziedu ielā (963 m) 21 972
Ū2.7 Ūdensvads uz Kalna ielu (80 m) 2 004
Ū2.8 Ūdensvads līdz darbnīcām (220 m) 4 582
Ū2.9 Ūdensvads līdz „Dzenīši” (128 m) 2 532
Ū2.10 Ūdensvads līdz „Ozolu-2” (85 m) 1 750
Ū2.11 Māju pieslēgumu atjaunošana 

(260 m)
8 996

Ū2.12 Ūdensvada rekonstrukcija posmā 
„Druvas”–„Vārpas” (730 m)

16 642

Ū3 Ūdensapgādes tīkla paplašināšana

Ū3.1. Izbūve līdz mājai „Salaskalns” 
(100 m)

2 267

K1 Kanalizācijas tīkla paplašināšana

K1.1 Māju pieslēgumi „Mežrozes”, 
„Ceriņi” un „Zemītes”  
(1 KSS, spiedvads 100 m, 
pašteces kolektors 175 m)

15 407

K1.5 „Gravāres” pieslēgums  
(pašteces kolektors 58 m)

1 615

K1.6 „Irbītes” pieslēgums  
(pašteces kolektors 135 m)

5 591

K1.7 „Muižnieku” pieslēgums  
(pašteces kolektors 37 m)

1 095

K1.8 „Dzenīšu” pieslēgums  
(pašteces kolektors 130 m)

5 236

K1.9 Darbnīcu pieslēgums  
(pašteces kolektors 265 m)

10 966

K1.10 „Ozolu-2” pieslēgums  
(pašteces kolektors 150 m)

4 821

Madonas novada pašvaldības 28. februāra domes sēdē 
pieņemto lēmumu pārskats
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K.1.11 Spiedvada izbūve pieslēgumam uz 

Madonu (1 KSS, spiedvads 3900 
m, pašteces kolektors 2 m)

87 376

K1.12 Kanalizācijas paplašināšana posmā 
„Druvas”–„Vārpas”  
(pašteces kolektors 960 m)

36 197

K2 Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija

K2.7 Posms Ziedu ielā (227 m) 7 336

KOPĀ: 260 534.00
Neparedzētie izdevumi (2%) 5 210.68
Cenu svārstību indekss (1.050625%) 13 453.32
Būvdarbu kopējās izmaksas pašreizējās 
cenās 279 198.00

Būvuzraudzība 6 900.00
Autoruzraudzība 2 700.00
TEP aktualizācija 2 998.00
Tehniskais projekts un tā ekspertīze 11 000.00
PAVISAM KOPĀ (bez PVN): 302 796.00
PVN (22%) 66 615.12
PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 369 411.12

Apstiprināt šādu investīciju projekta 
finanšu plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 369 411.12
 t.sk., Attiecināmām izmaksām 302 796.00
 Pašvaldības budžets 45 419.40
 ERAF finansējums 257 376.60
 Neattiecināmām izmaksām (PVN) 66 615.12

Projekta finansēšanā nodrošināt Madonas 
novada pašvaldības ieguldījuma daļu LVL 
112 034,52, kura sastāv no LVL 45 419,40 pro-
jekta kopējo attiecināmo izmaksu segšanai 
(15% no kopējām attiecināmām izmaksām) 
un LVL 66 615,12 projekta neattiecināmo 
(PVN) izmaksu segšanai. 

Realizēt tehniski-ekonomiskajā pamato-
jumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifus.

Organizēt investīciju projekta sagatavo-
šanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un 
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējiem.

Akceptēt Madonas novada pašvaldības 
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagata-
voto projekta „Madonas novada Praulienas 
pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības 
attīstība, II kārta” iesniegumu, tajā ietvertos 
darbus un finansējuma apjomu atbilstoši pro-
jekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas 
plānam (iesnieguma 2. papilddokuments) un 
projekta budžeta kopsavilkumam (iesniegu-
ma 3. papilddokuments).

Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, 
Madonas novada pašvaldības iesniegtā pro-
jekta „Madonas novada Praulienas pagasta 
Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstī-
ba, II kārta” īstenošanai LVL 112 034.52, no 
kuriem: 

– LVL 45 419.40 ir attiecināmām izmak-
sām; 

– LVL 66 615.12 ir neattiecināmām izmak-
sām (projekta PVN segšanai).

Pašvaldības finansējumu LVL 112 034.52 
projektā nodrošināt ar pašvaldības ņem-
tu kredītu, iekļaujot projekta realizācijai 
plānotā pašvaldības ieguldījuma LVL 112 
034.52 kredīta summu pašvaldības kredīt-
saistībās.

19. Par piedalīšanos Lauku atbalsta 
dienesta rīkotajā projektu konkursā „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana publis-
kajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā”. 

Piedalīties Lauku atbalsta dienesta rīko-
tajā projektu konkursā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā” ar Madonas novada 
pašvaldības projekta iesniegumu „Zandartu 
un līdaku mazuļu ielaišana Aronas pagasta 
Lielā Līderes ezerā”. Projekta kopējās izmak-
sas – 4360, 75 LVL.

20. Par piedalīšanos Lauku atbalsta 
dienesta rīkotajā projektu konkursā „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana publis-
kajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā”. 

Piedalīties Lauku atbalsta dienesta rīko-
tajā projektu konkursā „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā” ar Madonas novada 
pašvaldības projekta iesniegumu „Zandartu 
mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla 
ezerā”. 

Projekta kopējās izmaksas 3000,00 LVL, 
Zivju fonda finansējums 2280,00, Vestienas 
pagasta pārvaldes finansējums 360, 00 Ls un 
biedrības „Kāla ezera padome” finansējums 
360,00 Ls.

21. Par saistošajiem noteikumiem „Par 
grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
2009. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 14 „Par sabiedrisko kārtību Madonas 
novadā”.

Pieņemt Madonas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 7 „Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 2009. gada 29. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par  
sabiedrisko kārtību Madonas novadā”. 

22. Par  zemes nomas līguma noslēg-
šanu.

Noteikt, ka uz nekustamo īpašumu  E. 
ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 
zemes  lietotājai A. B.  zemes lietošanas tie-
sības  izbeigušās 2010. gada 31. maijā un  ar 
Madonas novada pašvaldības 2010. gada 22. 
decembra domes ārkārtas sēdes protokola 
Nr. 24. punktu 20.(2). par zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesību izbeigšanu viņai piešķirtas  
zemes nomas pirmtiesības.

Iznomāt A. B. nekustamo īpašumu E. 
36,90 ha platībā uz 10 gadiem, slēdzot par 
to zemes nomas līgumu. 

Noteikt nomas maksu par neapbūvētu 

zemi 0.5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Zemes nomas maksa maksājama 
no 2010. gada 1. jūnija. 

Zemes nomas līgums jānoslēdz divu ne-
dēļu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas.

Uzdot A.B. sakārtot uz zemes īpašuma 
esošo būvju dokumentāciju un veikt būvju 
reģistrēšanu Zemesgrāmatā likumā noteiktā 
kārtībā. 

Uzdot Madonas novada pašvaldības  ju-
ridiskajai nodaļai sagatavojot nomas  līguma 
paraugu. 

Lēmumu nosūtīt A. B. un Valsts zemes 
dienesta Zemgales  reģionālas nodaļas  Ma-
donas klientu apkalpošanas centram (Tirgus 
ielā 3, Madonā, LV-4801).

Lēmumu var apstrīdēt Madonas novada 
pašvaldības Administratīvo aktu strīdus ko-
misijā (Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas 
novadā LV-4801) viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas. 

23. Par AGRO FOOD HOLDING LILY 
piedāvājumu. 

Atbalstīt un sekmēt holdinga AGRO 
FOOD HOLDING LILY ieceri attīstīt Mado-
nas novada teritorijā projektu – Ekoloģiski 
tīras lauksaimniecības produkcijas un akva-
kultūru ražošana, izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus.

24. Par grozījumiem Madonas nova-
da pašvaldības 2010. gada 23. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 36 „Madonas 
novada pašvaldības autoceļu un ielu uztu-
rēšanas klases ziemas sezonā no 01.11.2010. 
– 31.03.2011.”

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 8 „Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 2010. gada 23. 
septembra saistošajos noteikumos  Nr. 36 
„Madonas novada pašvaldības autoceļu un 
ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā no 
01.11.2010. – 31.03.2011.””.

protokolu publicēšanai sagatavoja
LAIMA LIepIŅA,

Administratīvās nodaļas vadītāja

eko pilsētas idejas iecere

14. marta domes ārkārtas sēdes darba 
kārtībā bija iekļauts informējošs jautājums par 
Eko pilsētas projektu Madonas novada Liezeres 
pagastā. Projekta vadības komandā ietilpst AS 
Hercogiste, SIA Terra Libre, kā arī kā partneris 
uzaicināta Madonas novada pašvaldība.

rīkoties lokāli, domāt – globāli

Ideju prezentēja idejas iniciatori un darba 
grupas pārstāvji, tostarp Valērijs Belokoņs, Rūta 
Raginska-Repše, uzņēmuma „Terra Libre” spe-
ciālisti. Kā prezentācijā uzsvēra Rūta Raginska-
Repše, iecere vēl veidojas, un galvenais šobrīd ir 
uzsākt darbu pie Master jeb ģenplāna izstrādes. 
Šim nolūkam tika izsludināts konkurss par plā-
na izstrādi. No 7 firmām, kas bija pieteikušās, 
šobrīd tiek izvērtētas divas. 

Projekta iniciatori norāda, ka viņu mērķis 
ir īstenot vīziju par apdzīvotām vietām Latvijā. 
Tas nav domāts kā kārtējais ciemats tradicionālā 
izpratnē vai nekustamā īpašuma projekts. Gal-
venā iezīme ir tā, ka šā projekta rezultātā tiks 
izveidota ekopilsētu. 

Ekopilsētas projekta iecere pasaules mēro-
gā nav unikāla. Projekta īstenotāji jau pētījuši 
pieredzi šāda veida pilsētās Lielbritānijā, Vācijā 
(Vauban, Freiburgā), Abu Dabi, Kanzasā Ame-
rikas Savienotajās Valstīs, arī tepat kaimiņos 
Igaunijā sāk attīstīt ekopilsētas projektu. 
Vietas izvēle

Atbilstošas vietas izvēle un ar to saistīto 
formalitāšu kārtošana ilgusi aptuveni divus 
gadus. Pēc rūpīgas izpētes tika izvēlēta teritorija 
Liezeres pagastā, kur idejas īstenotājs iegādājies 
zemi 800 ha. Īpašums robežojas ar Vecpiebal-
gas novadu. Rūta Raginska-Repše uzsver, ka 
noteicošie faktori bijuši lieliskā ainava, reljefs, 
zaļā un  neskartā vide, dzīvās vietējās kultūras 
tradīcijas un ģeogrāfiskā atrašanās trīsstūra 
viducī starp Cēsīm, Valmieru un Madonu, kas, 
kā atzina idejas autori, iekārojamas dzīvesvietas 
ziņā  tuvojas ideālas pilsētas standartiem tūlīt 
pēc Rīgas.

ekopilsētas attīstības virzieni

Kādi būs tie stūrakmeņi, uz ko savā attīstībā 
un pastāvēšanā balstīsies iecerētā ekopilsēta? 
Autori norāda, ka veiksmīgas idejas īstenošana 
balstīsies uz ilgtspējīga vides pārvaldību, bio 
lauksaimniecību  un enerģiju, investīciju pie-
saisti, īpašuma apsaimniekošanu.  

Galvenie attīstības virzieni – ierīkot infra-
struktūru aktīvai atpūtai dabā (SPA, viesnīca 
(500 vietas)),  mazā biznesa izvietošana (eko 
tirdziņš, veikali, ēstuves), kultūras centra 
izveide, apstākļi  sporta aktivitātēm, tālākā 
nākotnē arī zinātnes un izglītības veicinā-
šana. Kā svarīgu sastāvdaļu projekta autori 
uzsvēra sadarbību ar vietējiem pakalpojumu 
sniedzējiem – izejmateriālu ražotājiem, pārti-
kas piegādātājiem, transporta pakalpojumu 
sniedzējiem u.c. 

Ilgtermiņa projekts

Iespējams, pret jauno ideju skeptiski būs 
noskaņoti tā saucamā ātrā biznesa piekritēji. Pro-
jekta autori lēš, ka par ekopilsētas izveidi varētu 
runāt aptuveni 20 gadu garumā. „Projekts nebūs 
ātrs, bet pamatīgs,” uzsver Rūta Raginska-Repše. 
Ir lietas, kas jāatrisina, pirms cilvēkiem piedāvā 
šo iespēju. Kā viena no pašām svarīgākajām 
prioritātēm ir mobilitātes nodrošināšana – tas 
nozīmē, ka jāatrisina iekšējā un ārējā transporta 
sistēma. Otrkārt, ir jāpanāk resursu – enerģijas, 
atkritumu, ūdens – efektīva izmantošana.

Aicina uz diskusiju

Jau pirms Masterplāna izstrādes, bet jo īpaši 
tā laikā, projekta iniciatori aicina uz sabiedrības 
iesaistīšanos, ideju, priekšlikumu izteikšanu, 
informācijas sniegšanu. Tā kā pašlaik notiek 
vides izpēte, tai skaitā pētījums par reģiona 
ekonomisko potenciālu, process ir atvērts.

Arī domes sēdē deputāti uzdeva dažādus 
jautājumus un izteica viedokļus par to, no 
kurienes ekopilsētā radīsies iedzīvotāji, kā tiks 
risināta nodarbinātība, vai tiks izmantoti arī 
resursi novada mērogā? Izskanēja arī bažas, 
vai tas nav tikai zemes iztirgošanas projekts.  
Projekta īstenotāji uzsvēra, ka jārada vide, jādod 
iespēja, kur cilvēki varētu dzīvot pēc citādiem 
principiem nekā ierasts un citādiem priekšsta-
tiem nekā iepriekš. Ir vēlme radīt vidi, kurā 
cilvēki vēlētos atgriezties. Diskusijas noslēgumā 
klātesošais Liezeres pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Sirmais atzina, ka vietējie iedzīvotāji 
būs ieguvēji, nevis zaudētāji, savukārt Agris 
Lungevičs rezumēja – projekta veiksmīgas at-
tīstības rezultātā pašvaldība iegūs darba vietas 
un papildus tirdzniecības iespējas, kā arī mūsu 
novadā ienāks cilvēki, kas dos ieguldījumu ne 
tikai ekopilsētai, bet visam novadam kopumā.     

„Ja izvirzīsi augstus mērķus, tad pat daļēji 
izpildīts, tas ir augsts,” nobeigumā norādīja 
Valērijs Belokoņs.

dZIntrA StrAdIŅA

Madonas novadā ienāk investīcijas
Lai pārrunātu novada aktualitātes, kopīgi 
izvērtētu paveikto, uzklausītu priekšlikumus 
un diskutētu par novada tālākās attīstības vir-
zieniem, Madonas novada pašvaldības vadība, 
deputāti, pārvalžu vadītāji un speciālisti aicina 
uz tikšanās reizēm pagastos. Darba kārtībā divas 
sadaļas – Madonas novada prezentācija īsumā un 
diskusija ar iedzīvotājiem, jautājumi, atbildes.  

Vēl pirms lauku darbu karstākā cēliena 
izmantojiet iespēju nepastarpināti tikties ar 
pašvaldības vadītājiem, novada vēlētās varas 
pārstāvjiem!

N.p.k. Datums, laiks Pagasts Vieta

1. 4.aprīlis, 
plkst.17.30 Ošupe Degumnieku 

kultūras nams 

2. 5.aprīlis, 
plkst.17.30 Barkava Barkavas  

kultūras nams

3. 6.aprīlis, 
plkst.17.30 Mētriena Mētrienas  

kultūras nams

4. 7.aprīlis, plkst. 
17.30 Prauliena Praulienas pagasta 

pārvaldes  zāle

5. 11.aprīlis, 
plkst.17.30 Dzelzava Dzelzavas  

kultūras nams

6. 12.aprīlis, 
plkst.17.30 Sarkaņi Tautas nams 

„Kalnagravas”

7. 13.aprīlis, 
plkst.17.30 Arona Lauteres  

kultūras nams 

8. 14.aprīlis, 
plkst.17.30 Liezere Liezēres  

kultūras nams

9. 18.aprīlis, 
plkst.17.30 Lazdona Lazdonas pagasta 

pārvaldes zāle

10. 19.aprīlis, 
plkst.17.30 Mārciena Mārcienas  

kultūras nams

11. 20.aprīlis, 
plkst.17.30 Bērzaune Bērzaunes pagasta 

pārvaldes zāle

12. 21.aprīlis, 
plkst.17.30 Vestiena Vestienas  

kultūras nams

13. 26.aprīlis, 
plkst.17.30 Kalsnava Kalsnavas pagasta 

pārvaldes zāle

14. 27.aprīlis, 
plkst.17.30 Ļaudona Ļaudonas  

kultūras nams 

15. 28.aprīlis, 
plkst.17.30

Madonas 
pilsēta 

Mūzikas skolas 
Laimas zāle

   
Par iespējamām izmaiņām varēs uzzināt uz 
vietas pagastu pārvaldēs vai novada mājas lapā. 
Uz tikšanos!

Madonas novada pašvaldības 
administrācija

Tikšanās ar novada 
iedzīvotājiem
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ApStIprInĀtI
Ar Madonas novada pašvaldības domes
2011. gada 27. janvāra lēmumu  
(protokols nr. 2; 52. p.)

Izdoti saskaņā ar 
likuma „par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu;  
43. panta 1. daļas 13. punktu 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta otro un trešo daļu un 35. panta 
trešo un ceturto daļu,
30.03.2010. MK noteikumu nr. 299  
„noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.3. punktu

Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. 
jūlija (protokols Nr. 11; 37. p.) saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 
„Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarē-

jusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Madonas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.”

2. Izteikt 7.1. punktu šādā redakcijā:
„Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienā-

kumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz Ls 90 un ja:

7.1.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērts-
papīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 7.4. un 7.5. 
punktā minēto;”

3. Izteikt 7.4. punktu šādā redakcijā:
„Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi 

5 ha zemes (t. sk. meži), bet ģimenēm, kurās aug nepiln-
gadīgi bērni 8 ha zemes (t. sk. meži) lauku teritorijās, 0,15 
ha zemes pilsētā un ciemos, ēkas, kas netiek izmantotas 
saimnieciskajai darbībai.”

4. Papildināt noteikumus ar 7.5. punktu: 
 „Trūcīgas ģimenes (personas) statusu var piešķirt arī 

tad, ja īpašumā esošā zeme pārsniedz 7.4. apakšpunktā 
noteikto platību, bet īpašnieks ir zemi iznomājis likumdo-
šanā paredzētājā kārtībā, un iztikas līdzekļu deklarācijā 
uzrāda iegūto nomas maksu, kas ir apliecināta ar mak-
sājuma dokumentiem, un kopējais ienākumu līmenis uz 
vienu ģimenes locekli nepārsniedz normatīvos aktos no-
teikto trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšanai.”

5. Izteikt 8.1. punktu šādā redakcijā:
„Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, 

ja:
8.1.1. tā ir atzīta par trūcīgu un tai ir piešķirts trūcīgas 

ģimenes (personas) statuss;
8.1.2. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 

trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120. 
8.1.2.1. svītrot;
8.1.2.2. svītrot;
8.1.2.3. svītrot.”
6. Izteikt 8.2. punktu šādā redakcijā:
„Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, 

ja:
8.2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērts-

papīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 7.4. un 7.5. 
punktā minēto;”

7. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta 

atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši 
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr. 299 „No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par 
pašvaldības noteikto garantēto minimālā ienākumu 
līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās 
situācijas uzlabošanā.”

8. Papildināt noteikumu 14. punktu ar: 
„14.1. ēdināšanas pakalpojumu apmaksai un maksas 

parādu dzēšanai skolās;
14.2. uzturmaksas apmaksai un maksas parādu dzē-

šanai pirmskolas izglītības iestādēs;
14.3. ar mājokli saistītu pakalpojumu – siltums, ūdens 

un kanalizācija, īre un apsaimniekošana – apmaksai vai 
maksas parādu segšanai;

14.4. ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu ap-
maksai;

14.5. ar obligātās izglītības iegūšanu saistītu izdevu-
mu segšanai;

14.6. ēdiena, apģērba, mācību līdzekļu iegādei.
Vienošanos slēdzot paredz, ka apmaksu pēc pabalsta 

saņemšanas veic pats pabalsta saņēmējs, vai arī Sociālais 
dienests ar pārskaitījumu tieši pakalpojumu sniedzējam, 
atlikumu izmaksājot pabalsta saņēmējam.”

9. Papildināt noteikumus ar 14.2 punktu: 
„ Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa no-

drošināšanai, kā arī visi pārējie piešķirtie un aprēķinātie 
pabalsti, tiek izmaksāti divas reizes mēnesī – 1. reizi laikā 
no 10. – 15. mēneša datumam, bet otro reizi laikā no 20. 
– 25. mēneša datumam.”

10. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
„Pabalstu piešķir uz vienu mājokli (dzīvokli) vienreiz 

pusgadā un tā apmērs ir Ls 40. Gadā maksimālā pabalstā 
piešķiramā summa Ls 80 uz vienu mājokli.”

11. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
„Uz pabalstu brīvpusdienām skolās un uzturmaksai 

pirmskolas izglītības iestādēs var pretendēt ģimenes 
(personas), kuras šo noteikumu II. sadaļā noteiktajā 
kārtībā ir atzītas par trūcīgām.”

12. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:
„Par sociālajai palīdzībai piešķirto līdzekļu atbilstošu 

izlietojumu atbild Sociālā dienesta vadītājs.”
13. Izteikt 69. punktu šādā redakcijā:
„Šie saistošie noteikumi publicējami un tie stājas 

spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā 
kārtībā.”

14. Svītrot 70. punktu.

Saistošie noteikumi “Grozījumi Madonas novada 
domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2  
„Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabal-
stiem”” publicējami Madonas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis” 
un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā, 29.03.2011.

Saistošie noteikumi  Nr. 3 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības  
2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2.  
„Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””

Saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr. 2. „Par Madonas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem”” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi spēkā esošajos saistošajos noteikumos nepieciešami, lai precizētu to 
atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī noteiktu prioritātes pašvaldības 
sociālajā palīdzībā pašvaldības Madonas novada iedzīvotājiem pašvaldības 
ierobežotu finanšu iespēju apstākļos.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumu 3. panta 3. punktu, 
35. panta 4., 5 punktiem; Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.03.2010. 
noteikumiem Nr. 299. 17.; 19.4. p.; Latvijas Republikas Ministru kabineta 
17.06.2009. noteikumiem Nr. 550. 13.; 15. p.; Latvijas Republikas likums par 
pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 14. pantu 6. punktu, Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr. 857. 22.p.;
saistošie noteikumi izdoti ar mērķi grozīt spēkā esošo saistošo noteikumu 
redakciju, sakārtojot un precizēt sociālās palīdzības sniegšanu Madonas novada 
iedzīvotājiem atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un 2011. gada pašvaldības 
finanšu situācijai;
grozījumi (3. p.) atceļ ierobežojumu pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanā 
pabalstu pieprasītājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Madonas novadā 
mazāk kā sešus mēnešus. Turpmāk svarīgi vienīgi, lai palīdzības pieprasītājs būtu 
deklarējis savu pamata dzīvesvietu un arī pastāvīgi dzīvotu Madonas novadā.
grozījumi (7.4. un 7.5. p.) nosaka, ka par īpašumu, kurš liedz piešķirt trūcīgās 
vai maznodrošinātas personas statusu, nav uzskatāmi 5 ha zemes (t.sk. mežs), 
bet ģimenēm ar bērniem 8 ha. Bez tam zemes var būt vairāk par noteikto, ja 
likumdošanā noteiktā kārtībā zeme ir iznomāta, un ienākumi no nomas tiek 
deklarēti iztikas līdzekļu deklarācijā un nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto 
trūcīgās ģimenes (personas) statusa noteikšanai;
grozījumi (7.1. p.) nosaka, ka ienākumu līmenis, līdz kuram tiek noteikts trūcīgas 
ģimenes (personas) statuss ir Ls 90 mēnesī;
grozījumi (8. p.) nosaka, ka ienākumu līmenis, līdz kuram tiek noteikts 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ir 60% no attiecīgā gada 1. janvārī 
spēkā esošās minimālās algas valstī, kas ir Ls 120,-;
grozījumi (12. p.) veic redakcionālu labojumu, kurā tiek likvidēta atsauksme uz 
spēkā neesošu ārējo normatīvo aktu, un tiek iekļauta atsauksme uz spēkā esošu 
ārējo normatīvo aktu;
grozījumi (14. p.) nosaka, kāda veida pakalpojumi (preces) var tik apmaksāti no 
pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, vienojoties ar pabalsta 
pieprasītāju;
grozījumi (14.2. p.) nosaka pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai, kā arī citu pabalstu izmaksāšanas termiņus.
grozījumi (17. p.) nosaka, ka dzīvokļa pabalsts uz vienu mājokli var būt Ls 80 
gadā (40% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī), 
sadalot to divās izmaksās reizēs – Ls 40 vienreiz pusgadā;
grozījumi (32. p.) nosaka, ka pabalsts brīvpusdienām skolā un uzturmaksai 
pirmskolas izglītības iestādēm tiek piešķirts tikai trūcīgām ģimenēm;
grozījumi (62. p. ) nosaka, ka par sociālajai palīdzībai piešķirto līdzekļu 
izlietojumu atbild Sociālā dienesta vadītājs;
grozījumi (69. p.) veic redakcionālus labojumus, atceļot pārejas laika noteikumus 
un iekļaujot ārējos normatīvajos aktos noteikto spēkā stāšanos kārtību.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu varētu ietekmēt, jo varētu izmainīties trūcīgo un 
maznodrošināto personu skaits, kurām būs tiesības uz pašvaldības sociālo 
palīdzību), bet skaitliskus aprēķinus sagatavot nav iespējams, jo nav iespējams 
prognozēt, cik personas, kuras atbilst noteikumu prasībām, pieprasīs 
pašvaldības sociālo palīdzību.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas 
gadījumā ir Madonas novada pašvaldības sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav 
veiktas, jo grozījumi nepasliktina pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā.

1. Par dzīvokļa Ceriņu ielā Kalsnavas 
pagasta Jaunkalsnavā, atsavināšanas procesa 
pārtraukšanu (ilgtermiņa ieguldījumu atjau-
nošanu pēc nenotikušās izsoles). 

Pārtraukt dzīvokļa Ceriņu ielā 2 – 8, Kal-
snavas pagasta Jaunkalsnavā, atsavināšanas 
procesu.

Dzīvokli Ceriņu ielā 2 – 8 pēc nenotiku-
šās izsoles atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu 
sastāvā.

2. Par nekustamā īpašuma – dzīvojamās 
mājas „Kuģenieki” – atsavināšanas procesa 
pārtraukšanu (ilgtermiņa ieguldījumu atjau-
nošanu).

Pārtraukt nekustamā īpašuma – mājas 
„Kuģenieki” atsavināšanas procesu.

Māju „Kuģenieki” atjaunot ilgtermiņa ie-
guldījumu sastāvā.

3. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes 
ministrijas projektu konkursā  „Atbalsts 
jauniešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībā”.

Piedalīties Izglītības un Zinātnes minis-
trijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu 
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” 
ar Ļaudonas pagasta pārvaldes Bērnu un 
jauniešu iniciatīvu centra izstrādāto projekta 
iesniegumu „Informācijas, radošo nodarbī-
bu un diskusiju telpas ierīkošana jauniešu 
centrā”. Projekta kopējās izmaksas – LVL 
1345,00.

Pilnvarot Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītāju Ilzi Dreimani parakstīt Izglītības un 
Zinātnes ministrijas projektu konkursa „At-
balsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībā” projekta iesniegumu „Informācijas, 
radošo nodarbību un diskusiju telpas ierīkoša-
na jauniešu  centrā”.

4. Par SIA „Dzelzava” valdes locekļa 
iecelšanu.

Uzdot SIA „Dzelzava ” kapitāla daļu turē-
tāja pārstāvim Elmāram Vaskim:

– Atcelt  no SIA „Dzelzava” valdes locekļa 
amata Ilgvaru Kerevicu;

– Iecelt par SIA „Dzelzava” valdes locekli 
Ģirtu Kalniņu. 

5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Kalsnavas komunālais uzņēmums” valdes 
locekļa maiņu.

Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Kalsnavas komunālais uzņēmums” kapitāla 
daļu turētāja pārstāvim A. Mūrmanim:

– Atcelt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildī-
bu „Kalsnavas komunālais uzņēmums” valdes 
locekļa amata Edvīnu Cipuli.

– Iecelt par SIA „Kalsnavas komunālais 
uzņēmums” valdes locekli Viju Kučinsku.

6.  Par Jāņa Daidera un Laura Daidera 
iesniegumu.

Atbalstīt Jāņa Daidera un Laura Daidera 
dalību Pasaules čempionātā, sedzot licences un 
apdrošināšanas izdevumus.

Finansējumu Ls 1056,00 piešķirt atbilstoši 
saistošajiem noteikumiem „Par Madonas no-
vada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām”.

7. Par Latvijas Airēšanas federācijas ie-
sniegumu. 

Atbalstīt Marikas Trumekalnes dalību Pa-
saules un Eiropas čempionātos 2011. gada  24. – 
26. jūnijam Polijā un  4. – 7. augustam Anglijā.

Finansējumu Ls 140,00 piešķirt atbilstoši 
saistošajiem noteikumiem „Par Madonas no-
vada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām”.

8. Par pasākuma – karatē turnīra „Samurai 
Cup – 2011” Madonā finansiālu atbalstu.

Atbalstīt Madonas pilsētas sporta centrā 
notiekošās sacensības „Samurai Cup – 2011” 
2011. gada 20. februārī.

Piešķirt finansējumu Ls 150,00 sacensību 
organizēšanai, atbilstoši saistošajiem noteiku-
miem „Par Madonas novada pašvaldības sporta 
finansiālo atbalstu un naudas balvām”.

protokolu publicēšanai sagatavoja
LAIMA LIepIŅA,

Administratīvās nodaļas vadītāja

Madonas novada pašvaldības 15. februāra domes ārkārtas 
sēdē pieņemto lēmumu pārskats
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Madonas novada 
pašvaldības 
2011. gada budžets

noteikumi pieņemti ar likumu no-
teikto pašvaldības funkciju un uz-
devumu izpildes nodrošināšanai.

1. Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2011. 
gadam: ieņēmumus Ls 10702927,00 
apmērā, izdevumus Ls 10702927,00 
apmērā.       

2. Apstiprināt Madonas novada  
pašvaldības speciālo budžetu 2011. 
gadam: ieņēmumus Ls 438852,00 
apmērā, izdevumus Ls 431775,00 
apmērā.

3. Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības ziedojumus un dāvinā-
jumus 2011. gadam: ieņēmumus Ls 
1850,00 apmērā un izdevumus Ls 
1850,00  apmērā. 

4. Madonas novada domes 
priekšsēdētājs A. Ceļapīters ir tie-
sīgs ar rīkojumu piešķirt līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem līdz Ls 
1000,00.

5. Madonas novada pagastu pār-
valžu vadītāji ir tiesīgi ar rīkojumu 
piešķirt līdzekļus neparedzētiem 
gadījumiem līdz Ls 100,00.

6. Visus 4. un 5. punktā minētos 
piešķīrumus iekļaut kārtējos paš-
valdības budžeta grozījumos, kurus 
pieņem Madonas novada dome.

7. Noteikt, ka Madonas novada 
pašvaldības administrācijas finanšu 
nodaļa un pagastu pārvaldes, bu-
džeta ieņēmumu daļas neizpildes 
gadījumā, var finansēt pašvaldības  
budžeta iestādes proporcionāli bu-
džeta ieņēmumu izpildei.

8. Pilnvarot pārvalžu vadītājus 
apstiprināt Madonas novada paš-
valdības iestāžu un struktūrvienību 
ieņēmumu un izdevumu tāmes 2011. 
gadam.

Nosaukums Summa (Ls) %

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4940276 46,16

Nekustamā īpašuma nodoklis 525842 4,91

Azartspēļu nodoklis 28300 0,26

Procentu ieņēmumi 3651 0,03

Valsts (pašvaldību) nodevas 17989 0,17

Naudas sodi 15844 0,15

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 9652 0,09

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 838164 7,83

Valsts budžeta transferti 4173489 38,99

Pašvaldību budžetu transferti 149720 1,4

Kopā 10702927 100

Speciālā budžeta ieņēmumi summa % no 
kopapjoma

autoceļu (ielu) fonds 402197 91,6

dabas resursu nodoklis 35400 8,1

pārējie ieņēmumi 1255 0,3

kopā 438852 100

Speciālā budžeta izdevumi summa % no 
kopapjoma

teritoriju apsaimniekošana 384255 89

vispārējie valdības dienesti 2200 0,5

vides aizsardzība 45320 10,5

kopā 431775 100

Nosaukums Summa (Ls) %

Vispārējie valdības dienesti 1295913 12,11

Sabiedriskā kārtība un drošība 119724 1,12

Ekonomiskā darbība 2641 0,02

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 843396 7,88

Veselība 38748 0,36

Atpūta, kultūra un reliģija 912864 8,53

Izglītība 5520791 51,58

Sociālā aizsardzība 1094383 10,23

Aizņēmumu pamatsummas atmaksa, % maksājumi 874467 8,17

Kopā 10702927 100

Madonas novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta 
izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Madonas novada pašvaldības  
2011. gada pamatbudžeta ieņēmumi

Madonas novada pašvaldības speciālais budžets (Ls)

Objekta nosaukums Adrese Iesniegšanas 
datums

Būvniecības ierosinātājs Būvvaldes pieņemtais lēmums

Divu ūdenskrātuvju izbūve ‘’Dzirnavdīķis”, Sarkaņu pagasts, 
Madonas novads

14.12.2010 Normunds Ūbelis 04.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Sporta kompleksa būve „Driķi’, Lazdonas pagasts, 
Madonas nov.

04.01.2011 SIA „Madonas ceļu būve” 05.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Liellopu kūts jaunbūve Griezītes, Sarkaņu pagasts, 
Madonas nov. 

06.01.2011 SIA „Ramoste” 06.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Palīgēkas rekonstrukcija par kūts ēku „Lejas Upenieki” , Praulienas 
pagasts, Madonas nov.

10.01.2011 Juris Āboliņš 10.010.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Šķūņa – garāžas rekonstrukcija un 
tehnikas novietnes jaunbūve

„Skaidas”, Ošupes pagasts, 
Madonas nov.

11.01.2011 Jānis Karālis 11.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Aitu kūts jaunbūve „Sauleskalns” Praulienas pagasts, 
Madonas nov.

12.01.2011 Elita Norberte 13.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Sauleskalns” Praulienas pagasts, 
Madonas nov.

12.01.2011 Elita Norberte 14.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Siltumnīcas jaunbūve „Kalna zīles”, Dzelzavas pagasts, 
Madonas nov. 

20.01.2011 Pilnv. pers. Artūrs Čačka 21.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Veloceliņa izbūve Madonas pilsētā Rūpniecības, O.Kalpaka, 
Lazdonas, Bērzu, Maskavas, 
Ezera, Avotu, Skolas, Ausekļa 
ielas, Madona , Madonas nov.

30.12.2011 Madonas novada 
pašvaldība

21.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Liellopu kūts rekonstrukcija „Vērgales”, Praulienas pagasts,  
Madonas nov.

25.01.2011 Didimam Manuilovam 25.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Ūdenssaimniecības attīstība Mārcienas 
ciemā

Mārciena, Mārcienas pagasts, 
Madonas nov.

25.01.2011 SIA Mārcienas KU 26.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Palīgceltnes rekonstrukcija par atpūtas 
pasākumu ēku

Parka iela 12, Madona, Madonas 
novads 

26.01.2011 Madonas novada 
pašvaldība

26.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

0,4 kv un 20 kv elektrotīklu 
rekonstrukcija pie T-4631

„Liellivēni”, Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads

28.01.2011 Nauris Dzenis 28.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

0,4 kv un 20 kv elektrotīklu 
rekonstrukcija pie T-44252

„Dzintari”, Praulienas pagasts, 
Madonas novads

28.01.2011 Nauris Dzenis 28.01.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Automašīnu stāvlaukums Ozolu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas 
pagasts, Madonas novads

29.01.2011 SIA Lubānas patērētāju 
biedrība

03.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas jumta rekonstrukcija Lazdonas iela 41, Madona, 
Madonas novads

08.02.2011 Inga Uberte 09.02 .2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts jaunbūve „Gulbiškas”,  Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads.

10.02.2011 Z\S Gulbiškas 10.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Internātpamatskolas ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana

Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas 
pagasts, Madonas novads

10.02.2011 Madonas novada 
pašvaldība

11.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Slimnīcas ēkas iekšējie renovācijas un 
rekonstrukcijas darbi

Rūpniecības iela 38, Madona, 
Madonas novads

10.02.2011 SIA Madonas slimnīca 11.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Slimnīcas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana un ārējie 
rekonstrukcijas darbi

Rūpniecības iela 38, Madona, 
Madonas novads

10.02.2011 SIA Madonas slimnīca 11.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Lauksaimniecības šķūņa  un tehnikas 
novietnes jaunbūve

„Jaunsilieši”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads.

15.02.2011 Z\S Silieši 16.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Praulienas pagasta, Praulienas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība

Prauliena, Praulienas pagasts, 
Madonas novads.

23.02.2011 Madonas novada 
pašvaldībai

16.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Elektroenerģiju ģenerējošās vēja 
iekārtas jaunbūve 

„Muižkungi” Sarkaņu pagasts, 
Madonas novads

16.02.2011 Andrejs Vasiļjevs 17.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Liellopu kompleksa jaunbūve 400 
vietām

„Ceriņi”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads 

15.02.2011 Z\S Jaunmukšēni 17.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Saimniecības ēkas jaunbūve „Dzintari”, Bērzaunes pagasts, 
Madonas novads

14.02.2011 Z\S Dzintari 17.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Šķūņa rekonstrukcija par garāžu „Lazduroza”, Ošupes pagasts, 
Madonas novads

21.02.2011 Itālo Ceimeram 21.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Šķūņa – garāžas rekonstrukcija  „Skaidas”, Ošupes pagasts, 
Madonas novads

12.01.2011 Jānim Karālim 22.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Tehnikas novietnes jaunbūve „Skaidas”, Ošupes pagasts, 
Madonas novads

12.01.2011 Jānim Karālim 22.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Lauksaimniecības tehnikas jaunbūve „Olgas”, Dzelzavas pagasts, 
Madonas novads

24.02.2011 Pilnv. pers. Ginta Ābula 24.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Slaucamo govju kūts 300 vietām 
jaunbūve

„Zanderi 1”, Dzelzavas pagasts, 
Madonas novads

23.02.2011 Pilnv. pers. Ginta Ābula 24.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Teļu kūts jaunbūve „Lapenieki 1”, Dzelzavas pagasts, 
Madonas novads

23.02.2011 Pilnv. pers. Ginta Ābula 24.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevum.

Kūts rekonstrukcija „Inķēni”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads

23.02.2011 Z\S Grantiņi 01.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Koģenerācijas stacijas jaunbūve „Latvāņi”, Bērzaunes pagasts, 
Madonas novads

22.02.2011 SIA Turbo enerģija 28.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Viesu mājas jaunbūve „Migļi”, Mārcienas pagasts, 
Madonas novads

24.02.2011 Robertam Ducenam 25.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

20 kv elektrības kabeļa izbūve „Sauleskalns”, „Latvāņi”, 
Bērzaunes pagasts, Madonas 
novads

25.02.2011 SIA TURBO AK 28.02.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Liellopu novietnes ar piena māju 
jaunbūve

„Kaupēri”, Sarkaņu pagasts, 
Madonas novads.

24.02.2011 Z\S Kaupēri 02.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības 
attīstība

Vecsaikava, Praulienas pagasts, 
Madonas novads.

01.03.2011 Madonas novada 
pašvaldība

02.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Lopbarības šķūņa jaunbūve „Egļukalns”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads

03.03.2011 Z\S Egļukalns 04.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Tehnikas novietnes jaunbūve „Ķeirenes”, Aronas pagasts, 
Madonas novads

03.03.2011 Z\S Ķeirenes 07.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Liellopu kūts un kūtsmēslu krātuves 
rekonstrukcija

„Stūrmežs”,Ošupes pagasts, 
Madonas novads

02.03.2011 Jānim Mežulim 07.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Angāra jaunbūve „Lidlauks”, Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads

03.03.2011 Z\S Gulbiškas 08.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Tehnikas novietnes rekonstrukcija „Aļņi”, Ošupes pagasts, Madonas 
novads

08.03.2011 Z\S Jaunaļņi 09.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Ūdenssaimniecības attīstība II kārta Bērzaune, Bērzaunes pagasts, 
Madonas novads

08.03.2011 SIA Bērzaunes 
komunālais uzņēmums

09.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Liellopu kūts, lopbarības šķūņa, mēslu 
krātuves jaunbūve

„Dūdiņas”, Ošupes pagasts, 
Madonas novads

09.03.2011 Aivaram Jedušam 10.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas daļas rekonstrukcija „Ruļļi 2”, Lazdonas pagasts, 
Madonas novads

09.03.2011 Anitai Klūgai 10.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Klēts ēkas nojaukšana „Apšuriņķi”, Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads

23.02.2011 Valdai Bērziņai 10.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Ūdenssaimniecības attīstība Mārciena, Mārcienas pagasts, 
Madonas novads

10.03.2011 SIA Mārcienas KU 11.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku 
rekonstrukcija  

Mārtiņa iela 9, Madona, Madonas 
novads

11.03.2011 Gatim Gulbim 16.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija „Smiltnieki”, „Pulcenes”, 
Barkavas pagasts, Madonas 
novads 

14.03.2011 SIA Fridrich Haase 15.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Meliorācijas objekta rekonstrukcija „Mežvidi”, Liezēres pagasts, 
Madonas novads 

14.03.2011 Z\S Mežvidi 15.03.2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Divu kūts ēku rekonstrukcija par liellopu 
kūti 300 vietām

„Vidus-Pēter-Krieviņi”, Sarkaņu 
pagasts, Madonas novads

16.03.2011 Z\S Madaras Tiek gatavots
plānošanas un arhitektūras uzdevums

Liellopu novietnes un tehnikas 
novietnes jaunbūve

„Kalna Meiri”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads

16.03.2011 Mārtiņš Turks Tiek gatavota atbilde

Būvprojekti Madonas novadā 
Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. panta 5. punkta prasībām Madonas novada būvvalde informē par saņem-
tajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm. 01.01.2011. – 31.03.2011.

28. februārī, 16 deputātiem balsojot „par”, vienam – atturoties, ir pie-
ņemts 2011. gada Madonas novada pašvaldības budžets.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. 
punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. pantu, Madonas novada pašvaldības 
dome nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5  „Par Madonas novada 
pašvaldības 2011. gada  budžetu”.

Madonas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 5
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ApStIprInĀtI
Ar Madonas novada pašvaldības domes 
2011. gada 27. janvāra lēmumu  
(prot. nr. 2; 4. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma  
“par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 
13. punktu un Zvejniecības likuma  
10. panta trešo daļu

nolikums par licencēto makšķerēšanu un 
licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā.

1. Vispārīgie jautājumi.
1.1. Kāla ezers 407,1 ha platībā, kurā tiek 

organizēta licencētā makšķerēšana un licencētās 
zemūdens medības, atrodas Madonas novada 
Vestienas pagasta administratīvajā teritorijā un 
saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu 
tā ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības 
pieder valstij.

1.2. Licencētā makšķerēšana un licencētās 
zemūdens medības Kāla ezerā tiek organizētas 
saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. 
decembra noteikumiem Nr. 1498 “Makšķerēša-
nas noteikumi”, Ministru kabineta 2003. gada 
14. oktobra noteikumiem Nr. 574 „Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” un 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta “BIOR” 2010. gadā izstrādā-
tajiem „Kāla” ezera zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumiem”, ar nolūku papildināt zivju 
krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot 
zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt 
vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā 
salu, kā arī piekrastes antropogēno slodzi dabas 
lieguma teritorijā.

 1.3. Licencēto makšķerēšanu un licencētās 
zemūdens medības Kāla ezerā, pamatojoties uz 
Madonas novada pašvaldības pilnvarojumu, 
organizē biedrība „Kāla ezera padome” („Pa-
gastmāja”, Vestienas pag. Madonas novads, 
tālrunis 2931860, reģ. Nr. 40008113080), kurai 
ezers nodots nomā uz 30 gadiem licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai saskaņā ar 2008. 
gada 8. februārī ar Valsts Zivjsaimniecības 
pārvaldi noslēgto un ar Madonas novada paš-
valdību 03.12.09. pārslēgto Ūdenstilpes nomas 
līgumu Nr. 04.3-4/41, grozījumi 03.12.09. par 
Kāla ezera nomu.

2. Licencētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību noteikumi.

2.1. Licencētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību vieta ir Kāla ezers visā tā 
platībā. (Pielikums Nr. 2).

2.2. Licencētā makšķerēšana atļauta no 
krasta, no laivas un no ledus.

2.3. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu 
vai licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā 
ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ie-
vēro spēkā esošos MK 22.12.2009. noteikumus 
Nr. 1498 “Makšķerēšanas noteikumi” un šī 
Nolikuma prasības un kura iegādājusies mak-
šķerēšanas karti un attiecīgu makšķerēšanas vai 
zemūdens medību licenci, izņemot personas, 
kurām ir tiesības makšķerēt un nodarboties ar 
zemūdens medībām, ievērojot šī Nolikuma 2.4. 
un 2.5. punktos minētos nosacījumus.

 2.4. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 
16 gadiem un personām, kuras ir vecākas par 
65 gadiem, 1. un 2. grupu invalīdiem un poli-
tiski represētām personām Kāla ezerā atļauts 
makšķerēt bez makšķerēšanas kartes, bet ar 
Kāla ezera gada bezmaksas makšķerēšanas 
licenci, izņemot makšķerēšanu, spiningošanu 
(velcēšanu) no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem laika periodā no 1. maija 
līdz 31. maijam, kad ir nepieciešama attiecīgajā 
periodā derīga maksas makšķerēšanas licence.

2.5. Šī Nolikuma 2.4. punktā minētām per-
sonām jābūt līdzi dokumentiem, kuri apliecina 
tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides.

2.6. Visas pārējās personas, kuras nav mi-
nētas 2.4. punktā, makšķerēšanas tiesības Kāla 
ezerā var izmantot, papildus makšķerēšanas 
kartei iegādājoties attiecīgu makšķerēšanas vai 
zemūdens medību maksas licenci.

 2.7. Makšķerēšana un zemūdens medības 
notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumiem Nr. 1498 “Makšķe-
rēšanas noteikumi” ar šādām atkāpēm:

2.7.1. licencētā makšķerēšana no laivām un 
licenzētās zemūdens medības atļautas tikai gai-
šajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu 

pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu 
pēc saulrieta;

2.7.2. licencētā makšķerēšana no krasta 
atļauta visu diennakti;

2.7.3. bērniem un pusaudžiem bez pieaugu-
šo klātbūtnes vecumā līdz 12 gadiem aizliegts 
makšķerēt no laivas;

2.7.4. Kāla ezerā ir aizliegts nodarboties ar 
vēžošanu.

2.8. Atļautā loma lielums (zivju skaits un 
svars) ir atbilstošs Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumiem Nr. 1498 “Makšķe-
rēšanas noteikumi”, ar šādām atkāpēm:

2.8.1. vienas dienas lomā atļauts paturēt ne 
vairāk kā vienu paliju; lomā paturamās palijas 
minimālais izmērs sākot no 35 cm;

2.8.2. nārsta laikā no 1. oktobra līdz 30. 
novembrim aizliegts paturēt jebkāda izmēra 
paliju.

3. Vides un dabas resursu aizsardzības 
prasības.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 1999. gada 
15. jūnijā noteikumiem Nr. 212 „Noteikumi par 
dabas liegumiem”, Kāla ezers ietilpst Vestienas 
aizsargājamo ainavu apvidū. Dabas aizsardzī-
bas nolūkos Kāla ezerā ir aizliegts:

3.1. atstāt krastā, uz ledus vai mest ūdenī 
jebkādus atkritumus;

3.2. izkāpt uz Vestienas, Tolkas un Vistas 
salām, nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar 
mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, 
kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauk-
saimniecības zemēm, izņemot, ja pārvietošanās 
notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli 
izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir 
saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzī-
bu vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu. 
(2010. gada 16. marta Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teri-
toriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 14. panta otro 
daļu un 16. pantu.).

4. Licenču veidi, skaits un maksa par li-
cencēm.

 4.1. Licenču veidi un maksa par licencēm:
4.1.1. vienas dienas licence makšķerēšanai 

Kāla ezerā no krasta, no ledus vai laivas,  izņe-
mot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. 
maija līdz 31. maijam – Ls 1,00;

4.1.2. maija mēneša vienas dienas licence 
makšķerēšanai Kāla ezerā no laivas laika perio-
dā no 1.maija līdz 31. maijam – Ls 3,00;

4.1.3. zemūdens medību un makšķerēšanas 
vienas dienas licence, izņemot makšķerēšanu no 
laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam 
– Ls 10,00;

4.1.4. gada bezmaksas licence Kāla ezerā.
4.2.  Licenču derīguma termiņi:
4.2.1. vienas dienas licence – derīga vienu 

diennakti makšķerēšanai Kāla ezerā no krasta,  
no ledus vai laivas diennakts gaišajā laikā, izņe-
mot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. 
maija līdz 31. maijam;

4.2.2. zemūdens medību un makšķerēšanas 
licence – derīga zemūdens medībām un arī 
makšķerēšanai no laivas diennakts gaišajā laikā, 
ka arī makšķerēšanai no krasta visu diennakti, 
izņemot makšķerēšanu un zemūdens medības 
no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. 
maijam;

4.2.3. maija mēneša vienas dienas licence 
makšķerēšanai Kāla ezerā no laivas maija  mēne-
sī – derīga vienu dienu makšķerēšanai no laivas 
laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam;

4.2.4. gada bezmaksas licence makšķerē-
šanai Kāla ezerā derīga visu kalendāro gadu  
makšķerēšanai Kāla ezerā no krasta, no ledus 
vai laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas laika 
periodā no 1. maija līdz 31. maijam.

 4.3. Licencētā makšķerēšana un zemūdens 
medības ar vienas dienas licenci ir atļauta tikai 
makšķerēšanas licencē norādītajā datumā, kuru 
licencē ieraksta licences pārdevējs.

4.4. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

5. Makšķerēšanas licenču ar atviegloju-
miem piešķiršanas kārtība.

5.1. Gada bezmaksas licences makšķerēša-

nai Kāla ezerā ir tiesīgi saņemt:
5.1.1. Kāla ezera krastam piegulošo zemju 

īpašnieki;
5.1.2. zemes īpašnieka bezmaksas licenci 

vienlaicīgi atļauts izmantot visai ģimenei (vec-
vecāki, vecāki un bērni).

 5.2. Papildus šī Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2. 
punktā minētajām makšķernieku grupām, 
bezmaksas licences tiek piešķirtas:

5.2.1. biedrības “Kāla ezera padomes’’ bied-
riem, uzrādot derīgu biedra karti personām, 
kuras ir sniegušas ievērojamu ieguldījumu Kāla 
ezera zivju resursu atjaunošanā un aizsardzī-
bā, kā arī piekrastes sakopšanā un licencētās 
makšķerēšanas infrastruktūras sakārtošanā 
un tās piešķir saskaņā ar biedrības „Kāla ezera 
padome’” un novada pašvaldības savstarpēji 
saskaņotu lēmumu.

6. Makšķerēšanas un zemūdens medību 
licenču saturs, noformējums un realizācija.

 6.1. Katra licence (3. pielikums) satur se-
kojošus rekvizītus:

6.1.1. licences nosaukums un veids;
6.1.2. kārtas numurs;
6.1.3. derīguma termiņš;
6.1.4. licences cena;
6.1.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja 

rekvizīti;
6.1.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, 

dzīves vieta;
6.1.7. licences izsniedzēja un saņēmēja 

paraksti;
6.1.8. izsniegšanas datums.
6.2. Licence ar labojumiem uzskatāma par 

nederīgu.
6.3. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, 

numurētas pēc veidiem un cenām un reģistrētas 
likumdošanā noteiktā kārtībā.

6.4. Makšķerēšanas un zemūdens medību 
licenču tirdzniecības vietas Madonas novada 
Vestienā:

 6.4.1. z/s „Bērzi”’ no 7.00 – 23.00, tālrunis 
28700536;

6.4.2. SIA „Kālezers” no 7.00 – 23.00, tālrunis 
29404820;

6.4.3. z/s „Ielāpi”, no 7.00 – 23.00, tālrunis 
29227504;

 6.4.4.  z/s „Dadzīši” no 7.00 – 23.00, tālrunis 
29428355.

 6.5. Licencētās makšķerēšanas un zem-
ūdens medību organizētājs uzskaita izsniegtās 
licences īpašā licenču uzskaites žurnālā.

7.  Licenču realizācijā iegūto līdzekļu 
izlietojums.

7.1. No makšķerēšanas un zemūdens medī-
bu licencēm iegūtās kopējās summas licencētās 
makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību 
organizētājs katru ceturksni 20% pārskaita 
valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai.

7.2. Licencētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību organizētāju rīcībā paliek 
80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās – vides 
un zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairoša-
nai un licencētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību nodrošināšanai.

 8. Makšķernieku un zemūdens mednieku 
lomu uzskaites kārtība.

8.1. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi 
no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus, no-
rādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju 
skaitu un svaru) tos ierakstot:

8.1.1. visās vienas dienas licencēs – otrajā 
pusē norādītajā tabulā;

8.1.2. gada bezmaksas licencē – lomu uz-
skaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē 
norādītajam paraugam.

8.2. isu vienas dienas un gada bezmaksas 
licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences 
kopā ar lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču 
iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz licen-
cētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens 
medību organizētāja adresi, kura norādīta uz 
licences, ievērojot šādus termiņus:

8.2.1. vienas dienas licenci 1 mēneša laikā no 
izmantošanas dienas;

8.2.2. gada bezmaksas licenci līdz nākošā 

gada 1. februārim;
8.2.3. visu vienas dienas licenču un gada 

bezmaksas licenču īpašniekiem licenču ne-
nodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas 
gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas un 
zemūdens medību pārkāpumu gadījumos, tiks 
liegta iespēja turpmāk iegādāties jebkura veida 
licences makšķerēšanai un zemūdens medībām 
Kāla ezerā.

9. Licencētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību organizētāja pienākumi un 
sniegtie pakalpojumi.

9.1. Licencētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību organizētājam ir šādi pie-
nākumi:

9.1.1. katru ceturksni licencētās makšķerē-
šanas licencēto zemūdens medību organizētājs 
nodrošina atgriezto licenču, kā arī pārskata par 
realizētajām licencēm un licencētās makšķerēša-
nas un licencēto zemūdens medību rezultātiem 
nodošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskā institūtam “BIOR”, kas 
apstrādā un apkopo iegūto informāciju;

9.1.2. sadarbībā ar novada pašvaldību sniegt 
informāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 
Madonas novada preses izdevumos par paš-
valdības saistošiem noteikumiem par licencētās 
makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību 
ieviešanu Kāla ezerā un nodrošināt atbilstošu 
norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

9.1.3. nodrošināt makšķerēšanas un zem-
ūdens medību licenču pieejamību un realizā-
ciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī 
nolikuma 6.punktu;

9.1.4. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas 
licences atbilstoši normatīvajos aktos noteikta-
jām prasībām;

9.1.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas 
un zemūdens medību licences īpašā licenču 
uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču 
tirdzniecības vietā;

9.1.6. nodrošināt no licenču realizācijas 
iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu 
atbilstoši šī nolikuma 7. punktā noteiktām 
prasībām;

9.1.7. līdz attiecīgajam gada ceturksnim 
sekojošā mēneša desmitajam datumam iesniegt 
Zemkopības ministrijā pārskatu par realizēto 
makšķerēšanas un zemūdens medību licenču 
skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas 
līdzekļiem un to izlietojumu;

9.1.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu 
atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2010. 
gadā izstrādātajiem Kāla ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām 
rekomendācijām;

9.1.9. norīkot atbildīgo personu par licen-
cētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens 
medību prasību ievērošanu, kura piedalās vides 
un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 
pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, 
zivju resursu papildināšanā un licencētās 
makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanā un uzturēšanā;

9.1.10. veikt makšķernieku un zemūdens 
mednieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 
8.punktam;

9.1.11. iepazīstināt makšķerniekus un zem-
ūdens medniekus ar šajā nolikumā noteiktajām 
prasībām;

9.1.12. veikt makšķerēšanas un zemūdens 
medību vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

9.1.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar 
šo nolikumu;

 9.1.14. sniegt konsultācijas par makšķerē-
šanas un zemūdens medību vietām.

10. Licencētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību organizētāja pasākumu 
plāns zivju resursu saglabāšanai, papildinā-
šanai un aizsardzībai.

10.1. Licencētās makšķerēšanas un licen-
cēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot 
zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu 
rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu 
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Kāla ezera zivju resursu atjaunošanai, papildinā-
šanai un aizsardzībai:

10.2. Malu zvejniecības ierobežošana, normatī-
vo aktu ievērošanas kontrole un makšķerēšanas un 
zemūdens medību licenču esamības pārbaudes;

 10.3. Veikt pasākumus zivju sugu krājumu 
pavairošanai un dabiskā nārsta aizsardzībai, sa-
skaņā ar Kāla ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem un zinātniskām rekomendācijām un 
ielaist vienvasaras zandartu mazuļus – ap 100 gab./
ha jeb 40 tūkst. gab. laika periodā no 2011. – 2013. 
gadam.

11. Licencētās makšķerēšanas, licencēto zem-
ūdens medību un vides aizsardzības prasību 
kontrole.

11.1 Kontroli par licencētās makšķerēšanas, 
licencēto zemūdens medību un vides aizsardzības 
noteikumu ievērošanu veic Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienes-
ta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes kontroles sek-
tora vides inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes 
amatpersonas, kā arī licencētās makšķerēšanas 
licencēto zemūdens medību organizētājs.

11.2 Uzraudzības darbā savas kompetences 
ietvaros piedalās pašvaldības pilnvarotas perso-
nas, policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas 
personas.

11.3 Licencētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību organizētāja pienākumu ie-
vērošanu un izpildi savos kompetences ietvaros 
uzrauga Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskais institūts “BIOR” un Valsts 
ieņēmumu dienests.

11.4  Šī nolikuma 11.1. un 11.2. punktos minētās 
amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas 
pārkāpuma gadījumā pārbaudīt makšķernieku un 
zemūdens mednieku lomu un izmantotos makšķe-
rēšanas un zemūdens medību rīkus Kāla ezerā un 
tā tiešā tuvumā un veikt citas darbības saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Nolikuma stāšanās spēkā laiks un darbī-
bas ilgums.

12.1. Licencētas makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību nolikums pēc tā saskaņošanas šī 
nolikumā saskaņojuma lapā norādītajās institūcijās 
un apstiprināšanas ar Madonas novada pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem, stājas spēkā likuma 
«Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajā kārtībā, 
20.03.2011.

12.2. Informāciju par licencētas makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens medību vietām, licencētas 
makšķerēšanas organizētāju un licenču iegādes 
iespējām, pašvaldība sadarbībā ar licencētas 
makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību 
organizētāju ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētas 
makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību 
nolikuma darbības uzsākšanas publicē laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” un Madonas novada preses 
izdevumā. 

12.3. Licencētas makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību nolikuma darbības ilgums ir 3 
gadi no spēkā stāšanas dienas.

13. Nolikuma pielikumi (5 gab.).
13.1 Ūdenstilpes nomas līguma ar grozījumiem 

kopija uz 7 lapām (pielikums Nr. l).
13.2 Licenču paraugi uz 4 lapām (pielikums 

Nr. 2A – 2D).
 13.3 Kāla ezera shēma uz 1 lapas (pielikums 

Nr. 3).
 13.4 Saskaņojuma lapas kopija uz 2 lapām 

(pielikums Nr. 4).
 13.5 Madonas novada pašvaldības pilnvaroju-

ma līguma kopija uz 2 lapām (pielikums Nr. 5).
Ar pielikumiem varat iepazīties Madonas 

novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv 
vai pašvaldības klientu apkalpošanas zālē Saieta 
laukumā 1, Madonā.

Paskaidrojuma raksts Par Madonas novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā” 
 Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Kāla ezers Vestienas pagastā saskaņā ar Civillikuma I. pielikumu ir publiskais 
ezers. Madonas novada pašvaldībai biedrība „Kāla ezera padome” iesniedza 
apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem nolikumu par licencēto makšķerēšanu 
un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā. Nolikums ir saskaņots ar 
Ministru kabineta 14.10.2005. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas – kārtība”10. punktā minētajām institūcijām.   

Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums

Zvejniecības likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka  pašvaldība izdod 
saistošos noteikumus licencētai amatierzvejai — makšķerēšanai un zemūdens 
medībām — tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zvejas 
tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 
14.10.2005. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – 
kārtība” 13. punkts nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība 
to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.     
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību 
un racionāli izmantot vērtīgo zivju krājumus Kāla ezerā. Licencētā makšķerēšana 
sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī 
licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

Īss Saistošo noteikumu 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Kāla ezerā licencētās makšķerēšanas un licencētās 
zemūdens medību noteikumus;  vides un dabas resursu aizsardzības prasības; 
licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu, realizāciju; licencētās 
makšķerēšanas un licencētās zemūdens medību organizētāja pienākumus un 
tiesības.  

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

7. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  
Saistošajiem noteikumiem.

Saistošie noteikumi  un paskaidrojuma raksts ievietots www.madona.lv sadaļā 
Domes dokumenti/Pašvaldības saistošie noteikumi/Saistošo noteikumi.

ApStIprInĀtI
Ar Madonas novada pašvaldības domes
2011. gada 27. janvāra lēmumu  
(protokols nr. 2; 50. p)
Izdoti saskaņā ar Lr likuma “par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 3. punktu un Lr likuma “par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta trešo daļu
2011. gada 27. janvārī

I. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu 
maksātāju kategorijām par Madonas novada administratīvajā 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām. 

1.2. Madonas novada pašvaldība atbilstoši no budžeta 
ieņēmumu izpildes var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
(turpmāk – nodokļa) atvieglojumus atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

1.3. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu 
nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu pieņem:

1.3.1. par Madonas pilsētas teritorijā esošo nekustamo 
īpašumu nodokļu maksātājiem šajos noteikumos noteiktajos 
gadījumos Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
nodokļa administrators; 

1.3.2. par pagastu teritorijā esošo nekustamo īpašumu 
nodokļu maksātājiem šajos noteikumos noteiktajos gadījumos 
attiecīgās pagasta pārvaldes amatpersona, kura veic nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanas funkciju pagastā. 

1.4. Saistošo noteikumu 1.3.1. un 1.3.2. punktā minētās 
amatpersonas saskaņā ar nodokļu maksātāju iesniegumiem 
pieņem lēmumus par nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu, 
termiņu sadalīšanu vai atlikšanu, nodokļa pārrēķinu vai nodok-
ļa parāda dzēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.5. Nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas pe-
riodu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja iesniegums.

1.6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek pie-
mēroti tikai tad, ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskās darbības veikšanai. 

1.7. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai 
motivētu atteikumu Madonas novada pašvaldības administrā-
cija vai pagasta pārvalde nosūta pa pastu viena mēneša laikā 
pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemša-
nas.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, ku-
ras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

2.1. Maznodrošinātām personām – 50% no aprēķinātās no-
dokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst 
maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz vienģimenes 
un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to 
daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 

īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izman-
tošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai.

2.2. Madonas novada iedzīvotājiem – nestrādājošiem inva-
līdiem 50% apmērā no aprēķinātās nodokļu summas par zemi 
un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai 
dzīvokļa īpašumu un zemes domājamo daļu, kas ir šo personu 
īpašumā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. Ja nekustamais īpašums tiek izīrēts vai izmantots saim-
nieciskajā darbībā, nodokļa samazinājums netiek piemērots.

III. Dokumenti, kādi nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājiem jāiesniedz.

3.1. Maznodrošinātai personai: 
– iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka nekustamais 

īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
3.2. Nestrādājošiem invalīdiem:
– iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka nekustamais 

īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
– Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 

invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
– LR Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par darba ņēmēja vai 

pašnodarbinātās personas statusa neesamību.
3.3. Nodokļa maksātājam, kam piešķirts nekustamā īpašu-

ma nodokļa atvieglojumi, viena mēneša laikā rakstiski jāpaziņo 
pašvaldībai, ja ir izbeigušies apstākļi, kas deva tiem tiesības 
saņemt šos atvieglojumus.  

IV. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.
4.1. Nodokļa maksātājs, kuram saskaņā ar šo noteikumu 

nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, iesniegu-
mu un tam pievienotos dokumentus iesniedz Madonas novada 
pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.

4.2. Ja iesniegums iesniegts taksācijas gadā:
4.2.1. no 1. janvāra līdz 31. martam, tad nodokļa atvieglo-

jums tiek piemērots par visu taksācijas gadu;
4.2.2. no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, tad nodokļa atvieglojums 

tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu.
4.2.3. pēc 30. jūnija, tad nodokļa atvieglojums par taksācijas 

periodu netiek piemērots.
4.3. Ja iesniegumu ir iesniegusi 2.1. punktā noteiktā maz-

nodrošinātā persona, nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par 
to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas 
personas statusam.

V.  Noslēguma jautājumi.
5.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 

Madonas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošie 
noteikumi Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā 2010. gadā”.

5.2. Saistošie noteikumi publicējami Madonas novada paš-
valdības informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis” 
un stājas spēkā 01.01.2011.

pASKAIdrOJUMA rAKStS
Madonas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvārī 
saistošajiem noteikumiem nr. 2
„par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu 
Madonas novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ir nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma regulējumu Madonas novada 
pašvaldībā 2011. gadā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Madonas novada pašvaldībā ir spēkā 2010. gada 
27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas 
novada pašvaldībā 2010. gadā”.
Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 
trešo daļu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteiktas 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, 
kurām tiek noteikti nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi, nekustamā nodokļa atvieglojuma 
apmērs, administratīvās procedūras, kādas tiek 
veiktas, lai piešķirtu nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Prognoze uz pašvaldības budžetu – pašvaldības 
budžeta ieņēmumu samazinājums par aptuveni Ls 
1150,- (viens tūkstotis viens simts piecdesmit lati).
Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba 
vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi;

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Privātpersona, lai saņemtu nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu, iesniegumu un pievienotos 
dokumentus iesniedz Madonas novada pašvaldības 
administrācijā vai attiecīgajā Madonas novada 
pašvaldības pagasta pārvaldē.
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas 
dienas institūcijā tiek pieņemts lēmums par 
nekustamā nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai 
nepiešķiršanu nodokļu maksātājam, lēmums tiek 
nosūtīts nodokļu maksātājam pa pastu.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts ir pieejams Madonas 
novada pašvaldības administrācijā un pagastu 
pārvaldēs.
Saistošo noteikumu projekts ir ievietots Madonas 
novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv 
sadaļā „Pašvaldības saistošo noteikumu projekts”.

Saistošie noteikumi  Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu 
Madonas novada pašvaldībā”
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”.
Izdevējs —  
SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu — 
Dzintra Stradiņa.

Laikā no 2010. gada septembra 
līdz 2011. gada jūlijam Madonas 
Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā 
ar pašvaldību, Eiropas sociālo fondu 
un Sabiedrības integrācijas fondu 
realizē projektu „Informācijas sa-
ņemšanas pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana jauniešiem Mado-
nas novadā”. 

Projekta ietvaros līdz šim veik-
ta izpēte par situāciju jaunatnes 
jomā novadā. Madonas novadā 
no visiem iedzīvotājiem 20% ir 
jauniešu vecumā no 13 līdz 25 
gadiem. Tas ir būtisks skaitlis, kas 
jāņem vērā, nodrošinot iespējas 
jauniešiem izvēlēties dzīvi Ma-
donas novadā, pieejamus pakal-
pojumus sociālajā jomā, veselības 
aprūpē, brīvā laika pavadīšanā, 
profesijas izvēlē.

pieredzē pie igauņu kolēģiem

24 pašvaldības un nevalstisko 
organizāciju darbinieki devās 3 die-
nu pieredzes braucienā uz Igaunijas 
jauniešu centriem, pilnveidot zinā-
šanas un prasmes darba ar jaunatni 
īstenošanā pašvaldībā. Vizītes laikā 
tika apmeklēti dažādu darbības vir-
zienu 6 jauniešu centri. Igaunijā dar-
bu ar jaunatni koordinē Izglītības un 
pētniecības ministrija, kas atrodas 
Tartu. Arī Igaunijā samazinās jaunie-
šu skaits, tāpēc ministrija veic akti-

vitātes, lai pēc iespējas nodrošinātu 
katru jaunieti ar dažādām lietderīga 
brīvā laika pavadīšanas iespējām, 
pārklājot visas pašvaldības, kurās 
pēdējos gados ir strauji samazinājies 
iedzīvotāju skaits. Igaunijā šobrīd 
darbojas vairāk kā 240 jauniešu 
centri, kuri lielu atbalstu saņem 
no pašvaldībām, sedzot centra uz-
turēšanas izdevumus, atalgojumu 
centra vadītājam, kā arī nodrošinot 
finansējumu centra organizētajiem 
pasākumiem. Liela daļa pašvaldību 
apzinās jauniešu līdzdalības nepie-
ciešamību vietējā mērogā un pēc 
iespējas cenšas atbalstīt jauniešu 
iniciatīvas. Līdzīgi kā Latvijas jau-
niešu centri, arī Igaunijas jauniešu 
centri aktīvi iesaistās finansējuma 

piesaistē, iesniedzot projektus gan 
Izglītības ministrijas, gan Eiropas 
struktūrfondu projektu konkursos. 
Jauniešu centri Igaunijā darbojas 
pēc līdzīgiem principiem kā Latvi-
jā, vidēji dienā tos apmeklē 20 – 60 
jauniešu atkarībā no pašvaldības 
lieluma. Jauniešu centrs Poltsamā, 
kas atvērts tikai 2010. gada decembrī 
un atrodas blakus ģimnāzijai, dienā 
spēj uzņemt pat 100 jauniešus. Tāpat 
kā Latvijā jauniešu centri strādā 
darba dienās vidēji no plkst. 12.00 
līdz 19.00 vai 20.00. Jauniešu centros 
paredzētas ne tikai vietas jauniešu 
darbnīcām, bet arī telpas apmā-
cībām un lielākiem pasākumiem, 
informācijas punktam, virtuvei, 
jauniešu viesnīcai, lai varētu arī pie-

Ar pieņemšanu Madonas novada 
pašvaldībā  14. martā noslēdzās 
Vācijas Sarkanā Krusta Rosrātes 
nodaļas delegācijas viesošanās Ma-
donas novadā. 

Sadarbība ar Rosrātes Sarka-
nā Krusta biedriem madoniešiem 
aizsākusies jau pirms vienpadsmit 
gadiem, ir nomainījušies vadītāji, 
dalībnieki, bet saikne starp abām  no-
daļām nav apsīkusi. „Šāda sadarbība 
ir apsveicama un visnotaļ veicināma, 
jo mūsu ļaudis smeļas jaunas idejas 
vācu pusē,” tikšanās reizē uzsvēra 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļa-
pīters. Domes priekšsēdētājs izteica 
pateicību vācu Sarkanā Krusta bied-
riem, jo, sadarbojoties ar Rosrātes 
nodaļu, Madonas novads ir saņēmis 
daudz praktiskā atbalsta – sūtījumus 
saņēmušas novada sociālās aprūpes 
iestādes, bērnu un jauniešu atbalsta 
centrs „Ozoli”, cilvēki, ar īpašām 
vajadzībām.

Savukārt Rosrātes Sarkanā Krus-
ta nodaļas vadītāja Ingeborga Šmidte 
atzina, ka, viesojoties Madonas 
pusē, vienmēr ir izjutusi cilvēcisku 
sirsnību un viesmīlību. Diemžēl nav 
izdevies nodibināt partnerattiecības 
pašvaldību līmenī, taču sadarbība 

starp Sarkanā Krusta biedriem ir 
intensīva. Vācieši atzina, ka salīdzi-
noši ar situāciju, kāda bija Madonas 
apkārtnē pirms desmit gadiem, ir 
sperts milzīgs solis attīstībā, un ne 
vienmēr vajadzīga liela nauda, lai 
uzlabotu līdzcilvēku dzīvi, galvenais 
ir radīt jaunas idejas. 

Sarkanais Krusts ir vispasaules 
organizācija, un tā darbības specifika 
dažādās valstīs atšķiras. Ja vāciešiem 
galvenais ir piesaistīt jauniešus, 
veikt dažādas apmācības pirmās 
palīdzības sniegšanā, iesaistīties do-
noru kustībā un nelaimes gadījumu 
seku novēršanā, tad pie mums ar 
Sarkano Krustu pirmkārt saprotam 
organizāciju, kas sniedz sociālo un 
humāno palīdzību. „Pie mums ar 
šīm lietām nodarbojas valsts insti-
tūcijas,” norāda I. Šmidte. Taču abu 
pušu pārstāvji bija vienisprātis, ka 
sabiedrībā ir jāpopularizē Sarkanā 
Krusta aktivitātes.

Vizītes dažās dienās rosrātieši 
paguva daudz – apmeklēja Ļau-
donas pansionātu, raudzīja, kā 
atveseļošanās un rehabilitācija norit 
praulēnietes Agneses Ūdres dzīvē 
(jau informējām, ka vācietis, Sarka-
nā Krusta biedrs Ginters Vihmans 
apmaksāja jaunietes operāciju), tika 

apmeklēts arī Dzelzavas pansionāts, 
pagasta saietu nams, kā arī bērnu un 
jauniešu atbalsta centrs Ozolos. Viesi 
neieradās tukšām rokām – ir saņemta 
kārtējā humānās palīdzības krava, 

kuras transportēšanas izdevumus 
seguši paši Rosrātes nodaļas biedri.

Tikšanās noslēgumā pusjokojot, 
pusnopietni izpilddirektors Āris 
Vilšķērsts atzina, ka vācu Sarkanā 

Krusta kolēģi par situāciju sociālās 
aprūpes ziņā Madonas novadā zina 
daudz vairāk nekā dažs mūsu pašu 
pašvaldības pārstāvis. 

dz. StrAdIŅA

85% no projekta „Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā”  

(vienošanās nr. 1dp/1.5.1.3.2/09/ApIA/SIF/019/13) finansē  
eiropas Savienība ar eiropas Sociālā fonda starpniecību  
un 3% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē 

 Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 
5% līdzfinansē Madonas novada pašvaldība.

Sarkanā Krusta vācu partneru vizīte Madonas novadā

Attēlā – tikšanās ar Sarkanā Krusta Madonas nodaļas un Rosrātes nodaļas biedriem novada pašvaldībā.     

Jaunatnes darbinieku 
aktivitātes Madonas novadā

saistīt pēc iespējas vairāk jauniešus 
caur Eiropas brīvprātīgā darba prog-
rammu, tādējādi samazinot finansiā-
lo slogu pašvaldībai, kā arī telpas 
citām aktivitātēm, kas veicinātu 
jauniešu aktivitāti un to iniciatīvas. 
Pozitīvi vērtējama Igaunijas prakse 
jauniešu centru un darba ar jaunatni 
popularizēšanā jauniešu vidū un 
pārējo iedzīvotāju vidū, lai vecinātu 
sabiedrības izpratni par darba ar 
jaunatni nozīmīgumu. Mazpilsētās 
jauniešu centri cieši sadarbojas ar 
izglītības iestādēm, izstrādājot kopē-
ju pasākumu programmu, kas tiek 
izsniegta jauniešiem mācību gada 
beigās, kā arī tāpat kā Latvijā pakā-
peniski attīstās informācijas aprite 
interneta vidē, izveidojot atsevišķas 
sadaļas jauniešiem pašvaldību mājas 
lapās. 

Kopumā, izvērtējot braucienā 
redzēto un salīdzinot ar Madonas 
novadā esošo situāciju jaunatnes 
jomā, varam secināt, ka līdz šim 
veiktie ieguldījumi jaunatnes jomā ir 
attaisnojuši sevi un esam uz pareizā 
ceļa, lai uzlabotu jauniešu dzīves 
kvalitāti Madonas novadā.

turpina pilnveidoties

 Projekta ietvaros Madonas Bērnu 
un jauniešu centrā notiek Jaunatnes 
lietu speciālistu apmācības. Tā ir 80 
stundu programma, kuras laikā tiek 
apgūti pamati pedagoģijā, psiholo-
ģijā, jauniešu veselības jautājumi, 
komercdarbības pamati, tiesību 
pamati, jaunatnes politikas pamati, 
komunikācijas pamati, projektu 
vadība, vides zinību pamati un jau-
niešu neformālā izglītība. 

Tas nodrošinās, ka Madonā 
un visās pagastu pārvaldēs būs 
jauniešiem pieejami speciālisti, 
kas centīsies atbildēt uz jauniešu 
jautājumiem un palīdzēs veicināt 
jauniešu iniciatīvu. Jaunatnes lietu 
speciālisti iesaista jauniešus jaunat-
nes politikas attīstības plānošanā, 
attīsta līderību un dažādas prasmes, 
atbalsta iniciatīvu un veicina kvalita-
tīvas brīvā laka pavadīšanas iespējas 
jauniešiem.

GUnItA KļAVIŅA
Madonas Bērnu un jauniešu 

centra direktore

Semināri notiek gan Madonā, gan Igaunijā.


