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

Jau 10. gadu pēc kārtas 
Latvijas Muzeju biedrība 
organizē Latvijas Muzeju 
biedrības Gada balvu, kas ir 
vienīgā šādas nozīmes balva 
muzeju nozarē, kā arī viena no 
biedrības aktivitātēm nozares 
izcilības piemēru un radošuma 
veicināšanai. 

Tās mērķis ir veicināt mu-
zeju atpazīstamību plašākā sa-
biedrībā, atspoguļot muzeju 
profesionālo un radoši paveikto 
darbu, ieguldījumus vēstures 
un kultūras mantojuma sagla-
bāšanā un sabiedrības izglīto-
šanā. 

Ik gadu balvai tiek pieteikti 
arī dažādi Madonas muzeja pro-
jekti: tematiskās un mākslas iz-
stādes, izglītojošas program-
mas utt. Šogad sagatavojām 
pieteikumu divās LMB Gada 
balvas nominācijās: “Gada te-
matiskā izstāde”, piesakot vēs-
turnieces Līgas Irbes veidoto 
izstādi “Vai viegli būt jaunam? 
Protests (Madonas rajona 50.–

90. gadu jaunatne)”, ko muzeja 
apmeklētājiem apskatei piedā-
vājām 2018. gada augustā – no-
vembrī un “Muzeja inovācijas 
projekts” piesakot “Neatkarī-
bas kara laika korespondences” 
vēstuļu lasījumus. Iesniegto 
pieteikumu skaits bija liels un 
konkurence nopietna, Latvi-
jas Muzeju biedrība saņēma 72 
pieteikumus, parādot muzeju 
daudzveidību un spēju būt sais-
tošiem un aizraujošiem ikvie-
nam muzeja apmeklētājam. 

Muzeja ““Neatkarības ka-
ra korespondence” vēstuļu la-
sījumi” ieguva simpātiju balvu, 
ko pasniedza LMB Gada bal-
vas sadarbības partnera – žur-
nāla “Ilustrētā Pasaules Vēstu-

re” redaktore Aiva Lapiņa. Kā 
uzsvēra A. Lapiņa: “Ir ļoti vēr-
tīgi saglabāt šādas liecības, kas 
vēsta par karu pirms 100 ga-
diem, stāstot ne tikai no politis-
kās un militārās puses, bet arī 
no civiliedzīvotāju skatupun-
kta. Neatkarības kara laika 
vēstules ir vērtīgs muzeja krā-
juma materiāls, pēc tām šodien 
varam uzzināt par Neatkarības 
kara laiku, kad karavīri die-
nēja armijā, bet mājās bija mī-
ļotās meitenes. Vēl jo svarīgāk 
tas ir saziņas veida dēļ. Mūsdie-
nās visi esam pieraduši pie āt-
riem sakariem, ko nodrošina 
mobilie sakari, ātrs internets, 
pirms  100 gadiem vienīgais sa-
ziņas veids bija vēstules un tele-
grammas. Vēstules, kas reizēm 
līdz adresātam gāja vairāk kā 
mēnesi un reizēm nemaz neno-
nāca pie adresāta, izraisot sav-
starpējus pārpratumus. Muzeja 
vēsturnieks Indulis Zvirgzdiņš 
kopā ar režisori Daci Ādamsoni 
izveidoja vēstuļu lasījumus, at-
stājot tā laika valodu, nemainot 

vārdus un tekstu nozīmi, kā re-
zultātā 2018. gada 28. novembrī 
skatītājiem piedāvājām vēstuļu 
lasījumus, stāstot par laiku no 
1919. līdz 1922. gadam.

Vēlreiz paldies Dainai Zvej-
salniecei, kura šo vēstuļu kau-
dzīti kopā ar citiem vērtīgiem 
materiāliem 2017. gada noga-
lē nodeva muzeja darbiniecei. 
Paldies Indulim Zvirgzdiņam, 
kurš, veidojot izstādi par Neat-
karības kara laiku, šīs vēstules 
ar saistošu priekšnesumu iekļā-
va izstādes norisē. Esam patei-
cīgi cilvēkiem, kuri savas vecās 
lietas pirms mešanas ugunsku-
rā vai atkritumu konteinerā, 
atnes parādīt muzeja speciālis-
tiem, jo starp neinteresantām 
lietām  mēs atrodam “pērles”!

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Muzejs ieguvis simpātiju balvu  
Latvijas Muzeju biedrības Gada balvā 2019

Līdz 22. jūlijam   Ineses Jakobi izstāde “LOGI...LOGI...LOGI...” 

Līdz 9. septembrim       “Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā” 
Līdz 15. jūlijam   “Jostas no muzeja krājuma” 
Līdz septembrim     “Alus trauki no muzeja krājuma” 
Līdz 21. jūlijam  “Vidzemes bruņniecība un Latvija. Muižu arhitektūra un dzimtu ģerboņi”

Stājušies spēkā jauni 
saistošie noteikumi 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanā.

4. lpp

Šķiro atbildīgi! 
SIA “Madonas 
namsaimnieks” vērš 
iedzīvotāju uzmanību…

7. lpp

Lubāna ezera Ceļotāju 
diena aicina iepazīt 
Lubāna mitrāja 
dabas vērtības un 
tā kultūrvēsturisko 
mantojumu.

9. lpp

Vainagu vīšana, siera 
siešana, ugunskuru 
iedegšana, lustīgas 
balles – ielīgosim 
vasaras Saulgriežus 
Madonas novadā!

11. lpp

Visspraigākās cīņas 
Madonas mototrasē  
jau 29. un 30. jūnijā.  
Uz tikšanos Eiropas 
enduro čemionāta 
atklāšanā 28. jūnijā 
plkst.18.30  
Saieta laukumā!

12. lpp

““Neatkarības kara korespondence” vēstuļu lasījumi” Madonas muzejā.



2 Madonas Novada Vēstnesis 
            2019. gada jūnijs Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes  
21. maija ārkārtas domes sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
24. maija domes sēdes lēmumu pārskats

Par finansējuma 
piešķiršanu 
velobraucienam

Nolemj piešķirt 
finansējumu Multifunkcionā-
lā centra “13.km” braucienam 
ar velosipēdiem apkārt Lubā-
na ezeram 525 eiro no Mado-
nas novada pašvaldības budže-
ta nesadalītajiem līdzekļiem. 

Pasākuma galvenais mēr-
ķis ir pievērst uzmanību Lu-
bāna ezeram, kā Madonas un 
Rēzeknes novadu vienu no tū-
risma galamērķiem, veicināt 
jauniešu lomu dabas vērtību 
saglabāšanā un tradīciju tur-
pināšanā, turklāt 2019. gadā 
aprit desmit gadi, kopš ir iz-
veidota īpaši aizsargājamā te-
ritorija “Lubāna mitrāja dabas 
liegums”.

Par Latvijas Longborda 
federācijas iesniegumu

Nolemj atbalstīt ar 50% 
īres maksas samazināšanu par 
sporta un atpūtas bāzes “Sme-
ceres sils” izmantošanu starp-
tautisko sacensību longborda 
disciplīnās 2019. gada 1.–2. jū-
nijā.

Par Anda Pušņakova 
iesniegumu

Nolemj samazināt par 50% 
no nomas maksas par sporta 
un atpūtas bāzes “Smeceres 
sils” izmantošanu 2019. gada 
14.–15. septembrī sacensību – 
Baltijas veterānu čempionāts 
biatlonā, Velobiatlons visiem, 
Lāzerbiatlons un Baltijas vete-
rānu čempionāts – Sprints un 
MIX stafete – rīkošanai.

Par atbrīvošanu  
no telpu nomas maksas

Nolemj atbrīvot no telpu no-
mas maksas Madonas kultū-
ras namu par igauņu kora iz-
mitināšanai Madonas Valsts 
ģimnāzijas dienesta viesnīcā 
uz vienu nakti. Igauņu koris 
no Marjamē 25 cilvēku sastāvā 
viesojās Madonā Muzeju nakts 
pasākuma ietvaros.

Par atbalstu kafejnīcas 
“Rudzons” balles 
organizēšanai pilsētas 
svētku ietvaros

Nolemj atbalstīt SIA “Cafe 
Hotel” organizēto pasākumu 
Madonas pilsētas svētku ietva-
ros 7. jūnijā, uzstādot kafejnī-
cas “Rudzons” pagalmā mazo 
skatuvi 4x5m, kā arī nodroši-
not 2 biotualešu uzstādīšanu 
pasākuma vajadzībām. Dzīvās 
mūzikas pasākumā uzstājās 
grupas “Bruģis” un “Mobile”, 
kā arī DJ Virpulis.

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas

Nolemj atbrīvot no telpu no-
mas maksas Madonas pilsētas 
svētku vajadzībām nepiecieša-
mā tehniskā personāla (skatu-
ves, skaņas un gaismu kompā-
nijas tehnisko darbinieku, kā 
arī strūklaku šova uzstādītā-
ju, 6–7 personas) izmitināšanai 
Madonas Valsts ģimnāzijas die-
nesta viesnīcā laika periodā no 
6. jūnija līdz 9. jūnijam.

Par Investīciju plāna 
aktualizāciju

Lai veicinātu Madonas no-
vada ilgtspējīgu attīstību, plā-
nojot budžeta līdzekļu lietde-
rīgu izlietojumu, aktualizēts 
Madonas novada attīstības 
programmas īstenošanas in-
vestīciju plāns (2018.–2020. ga-
dam) tā atsevišķos punktos. 
Pilnā versija – www.madona.
lv/ Pašvaldība/Dokumenti/ No-
vada attīstības plānošanas do-
kumenti. 

Par auto stāvlaukuma 
izbūvi un satiksmes 
organizāciju

Nolemj piešķirt finansē-
jumu 64 389,82 eiro objek-
ta “Auto stāvlaukuma izbū-
ve un satiksmes organizācija 
iekškvartālā starp Saules, Tir-
gus, Blaumaņa un Raiņa ielām 
Madonā (1. kārta)” (būvdar-
biem 62 094,93 eiro, būvuz-
raudzībai 752,14 eiro un auto-

ruzraudzībai 1 542,75 eiro) no 
novada pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu ielu 
apgaismojuma izbūvei

Nolemj piešķirt finansēju-
mu ielu apgaismojuma izbū-
vei Lazdonas, Dārza un Mazās 
Saules ielās Madonā, Madonas 
novadā,  37 032,70 eiro apmē-
rā no pašvaldības  budžeta lī-
dzekļiem.

Par “Smeceres sila” 
attīstības projekta 
īstenošanau

Madonas novada pašvaldī-
ba 2017.; 2018. un 2019. gadā 
slēdza sadarbības līgumus ar 
Izglītības un zinātnes ministri-
ju par infrastruktūras projekta 
““Biatlona un slēpošanas bāzes 
“Smeceres sils” attīstības pro-
jekts” īstenošanu. Izglītības un 
zinātnes ministrija 3 (trīs) ga-
du laikā Madonas novada paš-
valdībai ir piešķīrusi finansē-
jumu 1 600 000 eiro apmērā.

2017. gadā paveiktie darbi:
1. Biatlona trases tehnis-

kā ūdensvada pieslēgums spor-
ta un atpūtas bāzē “Smeceres 
sils, Lazdonas pagastā, Mado-
nas novadā – 319 601,02 eiro.

2. Autoceļa “Madonas ap-
vedceļš–Maztrules” un pieved-
ceļa uz sporta un atpūtas bāzi 
“Smeceres sils” Lazdonas pa-
gastā, Madonas novadā pārbū-
ve – 217 760,78 eiro.

3. Autoceļa “Madonas ap-
vedceļš–Maztrules” un pieved-
ceļa uz sporta un atpūtas bāzi 
pārbūve – 179 080 eiro.

2018. gadā paveiktie darbi:
1. Elektroniski-mehāniskas  

IBU sertificētas biatlona šau-
tuves iekārtas piegāde un uz-
stādīšana Madonas novada 
pašvaldības sporta bāzē “Sme-
ceres sils” Latvijā – 231 030,14 
eiro.

2. “Sporta bāzes “Smeceres 
sils” šautuves iekārtu piesais-
te, atbalstsienas un aizsargsie-
nu izbūve” un “Pazemes pār-
ejas ēkas izbūve” – 313 243,05 

eiro (noslēgts būvdarbu līgums 
par 586 957,92 eiro).

2019. gada paveiktie darbi:
1. “Sporta bāzes “Smeceres 

sils” šautuves iekārtu piesaiste, 
atbalstsienas un aizsargsienu 
izbūve” un “Pazemes pārejas 
ēkas izbūve” – 273 714,87 eiro.

2. Madonas novada pašval-
dības sporta bāzes “Smeceres 
sils” biatlona stadiona star-
ta-finiša laukuma izbūve – 
360 193,27 eiro.

3. Apgaismojuma izbūve 
Madonas novada pašvaldības 
sporta bāzes “Smeceres sils” 
biatlona stadiona starta-finiša 
laukumam – 40 230,94 eiro.

Madonas novada pašvaldī-
ba laika periodā no 2017. ga-
da līdz 2019. gadam no saviem 
budžeta līdzekļiem ir finan-
sējusi projektēšanas, autoruz-
raudzības un būvuzraudzības 
izmaksas un daļēji apmaksāju-
si šautuves iekārtu piegādi un 
uzstādīšanu par kopējo summu 
202 384,60 eiro.

Projekta kopējās izmak-
sas – 2 014 390,59 eiro, t.sk. Iz-
glītības un Zinātnes ministrijas 
finansējums – 1 600 000 eiro, 
Madonas novada pašvaldības 
finansējums – 414 390,59 eiro.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmumu ņemšanu 
212 005,99 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 15 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 2 gadiem Investīciju 
projekta “Biatlona un slēpoša-
nas bāzes “Smeceres sils” at-
tīstības projekts” īstenošanai. 
Aizņēmumu izņemt un apgūt 
2019. gadā un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Par mācību vides 
uzlabošanu

Projekts Nr. 8.1.2.0/17/I/017 
“Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana Ma-
donas novadā” tiek īstenots, 
saskaņā ar Ministru kabine-
ta 2016. gada 24. maija notei-
kumiem Nr. 323 “Darbības 
programmas Izaugsme un no-

darbinātība” 8.1.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot vispā-
rējās izglītības iestāžu mācību 
vidi”. Projekta īstenošanas ter-
miņš – 31.12.2023.  

Projekta īstenošana notiek 
Madonas Valsts ģimnāzijas ēkā 
Skolas ielā 10, Madonā un Ma-
donas pilsētas vidusskolā, Val-
demāra bulvārī 6, Madonā.

Noslēgto līgumu kopsumma 
objektā “Madonas Valsts ģim-
nāzijas ēku kompleksa un sta-
diona pārbūve” ir 4 222 098,29 
eiro (kopā ar PVN). Būvdarbi 
– SIA “Woltec” – 4 170 351,43 
eiro. Būvuzraudzība – SIA 
“Būvrem” – 29 966,86 eiro. Au-
toruzraudzība – SIA “Cetur-
tais stils” – 21 780 eiro.

Plānotās izmaksas infor-
māciju un komunikāciju tehno-
loģiju iegādei Madonas pilsētas 
vidusskolā un Madonas Valsts 
ģimnāzijā – 800 275 eiro.

Plānotās izmaksas ergono-
misko mēbeļu iegādei Madonas 
pilsētas vidusskolā un Madonas 
Valsts ģimnāzijā – 479 262 eiro.

Veikts iepirkums “Virtu-
ves iekārtu piegāde un uzstā-
dīšana Madonas pilsētas vi-
dusskolai Valdemāra bulvārī 
6, Madonā”, iepirkuma līguma 
summa – 145 195,77 eiro.  

Plānoto aktivitāšu izmak-
sas projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 
“Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana Mado-
nas novadā” ir 5 646 831,06 eiro.

Projekta īstenošanai tiks 
pieprasīts avanss no Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras 
3 266 184,60 EUR apmērā.  

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemša-
nu 2 380 646,46 eiro apmērā 
Valsts kasē uz 20 gadiem ar no-
teikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem Eiro-
pas Savienības fonda projekta 
Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vi-
des uzlabošana Madonas nova-
dā” īstenošanai. Aizņēmumu 
izņemt vidēja termiņā un ap-
gūt 2019. 2020. 2021. gadā, tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Barkavas 
pagastā 

Nolemj piešķirt 
finansējumu latvāņu izplatības 
ierobežošanai Barkavas pagas-
tā 1 221 eiro apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības dabas 
resursu nodokļu ieņēmumiem. 
Pielietojot “Integrētas audzē-
šanas skolas” izstrādāto lat-
vāņu ierobežošanas metodi-
ku, kas ļauj mazināt latvāņu 

kā monokultūras īpatsvaru un 
atjaunot bioloģisko daudzvei-
dību, ZS “Ceļmalas” Barka-
vas pagasta pārvaldes uzdevu-
mā veica pašvaldības īpašumu 
miglošanu.

Lazdonas pagastā  
Nolemj veikt šādas izmai-

ņas Lazdonas pagasta pārval-
des amata vienību sarakstā:

1. Papildināt amata vienību 

sarakstu ar jaunu amata vie-
nību no 01.06.2019.: ārsta pa-
līgs-feldšeris (Lazdonas feld-
šerpunkts), prof. kods 224001, 
amata vienību skaits – 0,5, mē-
nešalgas likme – 884,00 eiro, 
mēnešalgas fonds – 442,00 eiro.

2. Izslēgt no amata vienību 
saraksta šādas amata vienības 
ar 01.06.2019: apkures iekār-
tas operators (Īpašumu uzturē-
šanas nodaļa), prof. kods 8182 
13, amata vienību skaits – 3, 

stundas algas likme – 2,67 ei-
ro, mēnešalgas fonds – 1332,00 
eiro. Lazdonas pamatsko-
las pirmsskolas izglītības gru-
pu ēkā Meža ielā 2, Lazdonā, 
tiek nomainīts malkas apkures  
katls uz granulu apkures kat-
lu, turpmāk vairs nebūs nepie-
ciešams maiņu darbs. 

Savukārt, feldšerpunktam 
paredzētajās telpās notiek re-
montdarbi, kuri tiks pabeigti 
līdz 21.06.2019.

Par deinstitu-
cionalizācijas plāna 
īstenošanu  
Madonas novadā 

Nolemj sagatavot un ie-
sniegt projekta iesniegumu 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizāci-
jas plāna īstenošanai Mado-
nas novadā”, saskaņā ar Mi-
nistru kabineta 2016. gada 20. 
decembra noteikumiem Nr. 871  
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“Darbības programmas Izaug-
sme un nodarbinātība” 9.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “At-
tīstīt pakalpojumu infrastruk-
tūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrā-
cijai sabiedrībā”.

Apstiprina projekta kopē-
jās izmaksas 760 361,00 eiro, 
attiecināmās izmaksas ir 760 
361,00 eiro, no tām Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda finan-
sējums – 646 306,85 eiro jeb 
85%, valsts budžeta dotācija – 
28 513,54 eiro jeb 3,75%, Mado-
nas novada pašvaldības līdzfi-
nansējums – 85 540,61 eiro  jeb 
11.25%.

Nolemj nodrošināt projek-
tam nepieciešamo Madonas 
novada pašvaldības līdzfinan-
sējumu 85 540,61 eiro, kā arī 
priekšfinansējumu 10% ap-
mērā no ERAF un valsts bu-
džeta dotācijas kopsummas 
93 144,22 eiro, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē.

Nosaka projekta “Pakalpo-
jumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īs-
tenošanai Madonas novadā” pa-
kalpojumu sniegšanas adreses:

– jauna kotedžas tipa ēka 
Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres 
pagastā, Madonas novadā ģi-
meniskai videi pietuvināts pa-
kalpojums ar normatīviem at-
bilstošām 6 vietām;

– “līvānu” tipa ēkā – Zaļajā 
ielā 3, Ozolos, Liezēres pagas-
tā, Madonas novadā jauniešu 
mājas pakalpojums ar normatī-
viem atbilstošām 8 vietām;  

- Parka ielā 4, Madonā, Ma-
donas novadā dienas aprūpes 
centru bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem. nodrošinot 
normatīviem atbilstošas 13 vie-
tas;

– Parka ielā 4, Madonā, Ma-
donas novadā Sociālās rehabili-
tācijas centru bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem un 
viņu likumiskajiem pārstāv-
jiem ar iespēju sniegt pakalpo-
jumu 38 bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem;

– Parka ielā 4, Madonā, 
Madonas novadā Atelpas brī-
ža pakalpojums bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
nodrošinot normatīviem atbils-
tošas 5 vietas; 

– Jaunatnes ielā 1, Ozolos, 
Liezēres pagastā, Madonas no-
vadā grupu dzīvokļa pakalpo-
jums, nodrošinot normatīviem 
atbilstošas 14 vietas grupu dzī-
vokļa pakalpojumā pilngadī-
gām personām ar garīga rak-
stura traucējumiem;

– Parka ielā 6, Madonā, Ma-
donas novadā dienas aprūpes 
centrs pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucēju-
miem, nodrošinot normatīviem 
atbilstošas 22 vietas. Deleģēša-
nas līgums par pakalpojumu 
sniegšanu ar Diakonijas cen-
tru.

Par sociālajiem 
pakalpojumiem 
bērniem un jauniešiem 
ar funkcionālajiem 
traucējumiem

Apstiprina noteikumus 
“Kārtība, kā piešķir Mado-
nas novada pašvaldības fi-

nansētos sociālos pakalpoju-
mus bērniem un jauniešiem 
ar funkcionālajiem traucēju-
miem”. Projekts izstrādāts ar 
mērķi nodrošināt psihosoci-
ālu, jaunu pamatprasmju, ie-
maņu, izglītojošu atbalsta sis-
tēmu bērniem un jauniešiem 
ar funkcionālajiem traucēju-
miem, lai uzlabotu dzīves kva-
litāti ar citu speciālistu snieg-
tajiem pakalpojumiem, nosaka  
pakalpojuma saturu un apjo-
mu.

1. Pakalpojuma mērķis ir 
nodrošināt psihosociālu, jau-
nu pamatprasmju, iema-
ņu, izglītojošu atbalsta sistē-
mu bērniem un jauniešiem 
ar funkcionālajiem traucēju-
miem, lai uzlabotu dzīves kva-
litāti ar citu speciālistu snieg-
tajiem pakalpojumiem.

2. Mērķa grupa – bērni un 
jaunieši ar funkcionālajiem 
traucējumiem.

3. Pakalpojuma saņēmēji  
bērni un jaunieši ar funkcionā-
lajiem traucējumiem, kuri sa-
vu dzīvesvietu deklarējuši un 
faktiski dzīvo Madonas nova-
da pašvaldības administratīva-
jā teritorijā. 

4. Pakalpojumu sniedzējs ir 
ar atbilstoši saņemtu apliecī-
bu un/vai sertifikātu sniegt at-
tiecīgo pakalpojumu un/vai ir 
Sociālo pakalpojumu sniedzē-
ju reģistrā attiecīgā pakalpo-
juma sniegšanai reģistrēts so-
ciālo pakalpojumu sniedzējs, 
kurš sniedz pakalpojumu sa-
skaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumu, 
Bērnu tiesību aizsardzības li-
kumu, Ministru kabineta 2017. 
gada 13. jūnija noteikumiem 
Nr. 338 “Prasības sociālo pa-
kalpojumu sniedzējiem” un ci-
tiem spēkā esošiem tiesību ak-
tiem. 

5. Pakalpojuma saturs un 
apjoms. Katrs mērķa grupas 
bērns vai jaunietis kalendārā 
gada laikā sociālos pakalpo-
jumus par pašvaldības finan-
sētiem līdzekļiem var saņemt 
par summu, kas nepārsniedz 
400 eiro. Sociālais darbinieks 
uz viena norīkojuma pamata, 
piešķir 10 terapijas nodarbī-
bas. Pēc desmitās nodarbības 
terapijas speciālists, sniedz at-
zinumu sociālajam darbinie-
kam par sasniegtajiem rezul-
tātiem. 

Nr.p.k. Pakalpojuma saturs

5.1

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.

5.1.9.

Speciālistu konsultācijas 
bērniem un jauniešiem ar 
funkcionālajiem traucējumiem:
mūzikas terapijas nodarbības;
smilšu spēles terapijas 
nodarbības;
montesori nodarbības;
kanisterapijas nodarbības;
fizioterapijas nodarbības;
logopēda nodarbības;
ergoterapeita konsultācijas;
psihologa/psihoterapeita 
konsultācijas;
citu speciālistu konsultācijas

6. Pakalpojuma sniegšanas 
vieta. Pakalpojuma  sniedzējs 
pakalpojumu sniedz savās tel-
pās Madonas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, un Mado-
nas novada pašvaldības telpās, 
nodrošinot pakalpojuma saņē-
mējiem atbilstošu un drošu vi-
di.

7. Pakalpojuma sniegšanas 
laiks. Pakalpojuma sniegšana 

jānodrošina,  ievērojot pakal-
pojuma saņēmēju vajadzības.

8. Pakalpojuma organizēša-
na: 

8.1. Bērna vecāks (audžu-
vecāks, aizbildnis) un/vai jau-
nietis raksta iesniegumu paš-
valdības sociālajā dienestā vai 
pie sociālā darbinieka pēc dek-
larētās dzīvesvietas, norādot, 
kuru no speciālistu pakalpo-
jumiem vēlas saņemt. Iesnie-
gumam klāt pievieno ārsta iz-
rakstu (027u), kurā norādīts 
par nepieciešamā speciālista 
nepieciešamību vai jau apmek-
lētā speciālista atzinums par 
terapijas nepieciešamības tur-
pināšanu.

8.2. Pakalpojuma piešķir-
šana: Sociālais dienests, pa-
matojoties uz iesniegumu, 
pieņem lēmumu un izsniedz 
Nosūtījumu pakalpojuma sa-
ņemšanai. Pakalpojuma snie-
dzējs, atbilstoši vajadzībām, 
izstrādā sociālā atbalsta prog-
rammu (speciālistu plānu). Pa-
kalpojumu sniedz atbilstoši in-
dividuāli izstrādātajai sociālā 
atbalsta programmai. Nepie-
ciešamības gadījumā sociālā 
atbalsta programma tiek pār-
skatīta un grozīta. Pakalpo-
juma sniegšanā iesaistītajiem 
speciālistiem ir atbilstoša iz-
glītība.

8.3. Pakalpojuma doku-
mentēšana. Sociālais dienests 
izveido un uztur lietu, ku-
rā ietver: klienta iesniegumu; 
ārsta izsniegtu izziņu; Soci-
ālā dienesta pieņemto lēmu-
mu; Sociālā dienesta izsniegtu 
Nosūtījumu pakalpojuma sa-
ņemšanai; speciālistu konsul-
tāciju fiksēšanas lapas; darba 
pārskatu; citus dokumentus.

8.4. Pakalpojuma kvalitā-
tes pašnovērtējums (izmanto-
jot uz pierādījumiem balstītus 
novērtēšanas instrumentus). 
Pakalpojuma sniedzējs ne re-
tāk kā 1 reizi kalendārajā gadā 
novērtē pakalpojuma saņēmē-
ju apmierinātību ar pakalpo-
jumu. Pakalpojuma sniedzējs 
ne retāk kā 1 reizi kalendāra-
jā gadā izvērtē pakalpojumu 
sniegšanā iesaistītos speciālis-
tus.

Par sociālā atbalsta 
pakalpojuma deleģēšanu

Nolemj slēgt deleģēšanas lī-
gumu uz vienu gadu ar nodibi-
nājumu “Latvijas Evanģēliski 
luteriskās baznīcas Diakoni-
jas centrs” par sociālā atbalsta 
un rehabilitācijas pakalpoju-
ma sniegšanu Madonas nova-
dā ar 01.06.2019., tas ir, soci-
ālā atbalsta un rehabilitācijas 
pakalpojuma un sociālās funk-
cionēšanas spēju atjaunošanas 
pakalpojumu – izmitināšanu  
grūtniecēm un jaunajām mā-
miņām ar bērniem  krīzes si-
tuācijās.

Ļaudonas pagastā 
Nolemj piešķirt investīci-

ju projekta “Lifta izbūvei bēr-
nudārza ēkā Ļaudonas pansio-
nāta vajadzībām” īstenošanai 
85 392,35 eiro no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, lai veik-
tu būvdarbu, autoruzraugu un 
būvuzraudzības darbu apmak-
su.

Liezēres pagastā 
Apstiprina projekta “Ener-

goefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumu uzlaboša-
na Madonas novada Liezēres 
pirmsskolas izglītības iestādē”, 
ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/088  ko-
pējās izmaksas 401 484,90 ei-
ro.

Projekta īstenošanas ad-
rese: Jaunatnes iela 3, Ozoli, 
Liezēres pagasts, Madonas no-
vads.

Projekta ietvaros veicamās 
aktivitātes – bērnudārza ēkas 
fasādes siltināšana, jumta at-
jaunošana un siltināšana (t.sk. 
lūku nomaiņa), ēkas cokola 
siltināšana, durvju nomaiņa, 
ēkas ieeju atjaunošana, ven-
tilācijas sistēmas izbūve, mo-
dernizēt apkures sistēmu un 
nomainīt luminiscētos gais-
mekļus uz LED tipa apgaismo-
jumu, ūdensvada un kanalizā-
cijas tīklu atjaunošana.

Apstiprina projekta izmak-
su sadalījumu:

Projekta kopējās izmaksas 401 484,89
Attiecināmās izmaksas:
Eiropas Reģionālā 
attīstības fonds 64,68%

99 069,23

Valsts budžeta dotācija 
8,83%

13 524,75

Madonas novada 
pašvaldība 26,49%

40 574,29

Madonas novada 
pašvaldība attiecināmo iz-
maksu (fasāde, jumts, co-
kols, apkures, elektrības, 
ventilācijas sistēmu 
izbūve) sadārdzinājums 
pēc veiktās iepirkuma 
procedūras

221 750,88

Neattiecināmās izmaksas:
Ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu izbūve

21 565,74

Nolemj:
– projekta īstenošanai no-

drošināt Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
262 325,17 eiro, ņemot aizņē-
muma Valsts kasē;

– neattiecināmo izmak-
su finansēšanai nodrošināt 
21 565,74 eiro, ņemot aizņēmu-
ma Valsts kasē;

– projekta īstenošanai no-
drošināt priekšfinansējumu 
10% apmērā no Eiropas Reģio-
nālā Attīstības fonda un Valsts 
budžeta dotācijas kopsummas 
23 431,67 eiro, ņemot aizņēmu-
mu Valsts Kasē.

Par komisijas sastāva 
apstiprināšanu  

Nolemj grozīt komisijas 
“Pašvaldības īpašuma priva-
tizācijas, atsavināšanas un 
izmantošanas komisija” no-
saukumu uz “Pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas un 
izmantošanas komisija” un ap-
stiprināt tās sastāvu:

Komisijas priekšsēdētājs – 
pašvaldības izpilddirektors 
Ā.Vilšķērsts; komisijas priekš-
sēdētāja vietnieks – pilsētas 
pārvaldnieks G.Ķeveris; komi-
sijas locekļi: sekretārs – Juri-
diskās nodaļas vadītāja E.Zāle, 
domes deputāts Artūrs Čačka. 
juriste Ilze Pleša.

Par Madonas novada 
vizuālās identitātes 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas nova-

da jauno vizuālo identitāti – 
logotipu un grafisko (vizuālo) 
identitāti un Madonas novada 
jauno devīzi “Esam augstāk!”. 
Tas bija nepieciešams, lai at-
svaidzinātu novada kopējo tē-
lu, lai vairotu novada pievilcī-
bu Latvijas un Eiropas mērogā 
(tūristu, investoru piesaiste, 
iedzīvotāju skaita pieaugumu 
novadā), tāpat lai vairotu ie-
dzīvotāju lokālpatriotismu un 
pašapziņu.

Par Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeja dalību 
projektā

Ir saņemts Latvijas Nacio-
nālās kultūras pārvaldes uz-
aicinājums kļūt par apakš-
partneri Igaunijas Nacionālā 
mantojuma pārvaldes Inter-
reg “Estonia–Latvia” prog-
rammas projektā “Ezeru 
mantojuma izpēte Igauni-
jas un Latvijas ezeru gultnēs 
un muzejos” (Explore the la-
ke heritage in nature and mu-
seums).

Projekta mērķis ir attīs-
tīt un popularizēt kopīgu tū-
risma produktu, balstoties uz 
arheoloģijas pieminekļiem, 
kas atrodas Igaunijas un Lat-
vijas ezeros, piemēram, aiz-
vēsturiskām apmetnēm, vēs-
turiskām zivju lamatām u.c. 
Pieminekļi, kas saglabājušies 
to sākotnējā atrašanās vietā, 
tiks dokumentēti un izstrādā-
ti 3D modeļos. Projekta ietva-
ros tiks izstrādāta interaktīva 
mobilā aplikācija, kas tūris-
tiem plānotos objektus ļaus ie-
pazīt netradicionālā veidā. 

Madonas muzeja speciā-
listi, kā projekta sadarbības 
partneri strādās pie Madonas 
novadā esošo ezermītņu – Sa-
las, Ižezera, Liezēres, Sāvie-
nas, Bakānu ezeru gultnēs at-
rastā mantojuma izpētes un 
popularizēšanas, kā arī mu-
zeja arheoloģijas ekspozīcijas 
papildināšanas ar jauniem ar-
heoloģiskajiem materiāliem 
un jaunām multimediju teh-
noloģijām.

Madonas muzejs ieplānojis 
izveidot 3D vizualizāciju, lai 
ikvienam apmeklētājam ar in-
teraktīvām metodēm, izman-
tojot moderno tehnoloģiju ie-
spējas, parādītu, kāda varētu 
būt izskatījusies ezermītne. 

Projekta realizācijas laiks 
ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, 
plānotās aktivitātes jānoslēdz 
jau 2022. gada oktobrī.

Projekta kopējais finansē-
jums ir 50 000 eiro, t.sk. no 
ES fondiem plānots 85%, ne-
pieciešamais pašvaldības līdz-
finansējums 15% apmērā.

Projekta apstiprināšanas 
gadījumā nolemj piešķirt paš-
valdības līdzfinansējumu pro-
jekta realizēšanai 7 500 eiro.

Sagatavoja  
DACE CIPULE, 

lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties

www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1, Madonā



4 Madonas Novada Vēstnesis 
            2019. gada jūnijs Saistošie noteikumi

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības 
domes 23.03.2019. 
lēmumu Nr. 107 

(protokols Nr. 5,  
2. p.), precizēti ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
24.05.2019. lēmumu Nr. 200 
(protokols Nr. 8, 21. p.).  Izdoti 
saskaņā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6. panta 
ceturtās daļas 5. punktu un 
Ministru kabineta 2017. 
gada 27. jūnija noteikumu 
Nr. 384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu” 6. punktu. 
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi no-
saka decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu, kuras nav 
pievienotas sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniedzēju centralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām, kontro-
les un uzraudzības kārtību;

1.1. minimālo biežumu no-
tekūdeņu un nosēdumu izve-
šanai no decentralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām;

1.2. prasību minimumu 
asenizatoriem;

1.3. asenizatoru reģistrāci-
jas kārtību;

1.4. decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu reģistrācijas 
kārtību;

1.5. decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites kārtību, tai 
skaitā pašvaldības kompeten-
ci minētajā jomā;

1.6. decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu īpašnieku un 
valdītāju pienākumus;

1.7. atbildību par saistošo 
noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mēr-
ķis ir:

2.1. organizēt decentralizē-
to kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt decentralizē-
tajās kanalizācijas sistēmās 
uzkrāto notekūdeņu un nosē-
dumu apsaimniekošanas (at-
tīrīšanas, savākšanas, trans-
portēšanas), uzraudzības un 
kontroles prasības, lai aizsar-
gātu cilvēku dzīvību un vese-
lību, nodrošinātu vides aiz-
sardzību un dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīva-
jos aktos noteikto notekūde-
ņu attīrīšanas un savākšanas 
prasību ievērošanu Madonas 
novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā. 

3. Šie saistošie noteikumi 
ir saistoši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām, ku-
ru īpašumā vai valdījumā ir 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas Madonas pilsētas ar 
aglomerāciju teritorijā un Ma-

donas novada administratīvajā 
teritorijā esošajos ciemos.

Madonas pilsētas ar aglo-
merāciju teritorijas robežas 
noteiktas saistošo noteikumu 
pielikumā Nr. 1 saskaņā ar 
Madonas novada pašvaldības 
domes 2012. gada 26. janvā-
ra lēmumu (prot. Nr. 2; 15. p.). 
Madonas novada administratī-
vajā teritorijā esošie ciemi no-
rādīti saistošo noteikumu Pie-
likumā Nr. 2.

4. Šajos saistošajos notei-
kumos lietotie termini atbilst 
normatīvajos aktos ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniegšanas jomā un citos nor-
matīvajos aktos lietotajiem 
terminiem.

II. Madonas novada paš-
valdības un Madonas nova-
da pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā reģistrēto 
sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu snie-
dzēju kompetence decen-
tralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites jomā

5. Madonas novada pašval-
dība:

5.1. nodrošina finansēju-
mu decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu reģistra izveidei 
un uzturēšanai un asenizato-
ru reģistra izveidei un uzturē-
šanai, saistošajos noteikumos 
noteikto prasību kontrolei un 
uzraudzībai; 

5.2. pieņem lēmumus par 
asenizatoru reģistrēšanu un 
anulēšanu no reģistra;

5.3. veido, uztur, aktualizē 
un publisko asenizatoru reģis-
tru;

6. Madonas novada paš-
valdības administratīvajā te-
ritorijā reģistrētie sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniedzēji attiecīgi savā pa-
kalpojuma sniegšanas teritori-
jā: 

6.1. nodrošina decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu re-
ģistra izveidošanu un uzturē-
šanu;

6.2. nodrošina notekūdeņu 
un nosēdumu savākšanai no 
decentralizētajām kanalizāci-
jas sistēmām, to transportē-
šanai un novadīšanai centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā 
izvirzīto prasību ievērošanas 
kontroli;

6.3. nodrošina decentrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās 
uzkrāto notekūdeņu un nosē-
dumu izvešanas biežuma kon-
troli un uzraudzību;

6.4. nodrošina decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu eks-
pluatācijas un uzturēšanas 
noteikto prasību ievērošanas 
kontroli;

6.5. nodrošina informāci-
jas sniegšanu decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu īpašnie-
kiem par tajās uzkrāto notek-
ūdeņu un nosēdumu izvešanas 
kārtību un nepieciešamību uz-
glabāt decentralizēto kanali-

zācijas pakalpojumu saņemša-
nu apliecinošu dokumentāciju. 
Par decentralizēto kanalizāci-
jas pakalpojumu saņemšanu 
pierādošu dokumentu var kal-
pot noslēgts līgums par decen-
tralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu nodošanu attīrīša-
nai vai decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu saņem-
šanas darījumu apliecinošs 
attaisnojuma dokuments, kurā 
uzrādīta pakalpojuma snieg-
šanas adrese, dati par savāk-
to notekūdeņu daudzumu, pa-
kalpojumu sniegšanas datums 
un pakalpojumu sniedzēja rek-
vizīti.

6.6. nosaka speciālas vietas 
centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā, kur atļauts novadīt 
decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savāktos notekūde-
ņus un/vai nosēdumus;

6.7. nosaka komunālo no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
(NAI), kurās atļauts novadīt 
decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savāktos notekūde-
ņus un/vai nosēdumus. 

7. Madonas novada paš-
valdības administratīvajā te-
ritorijā reģistrēto sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniedzēju pakalpojuma 
sniegšanas teritorijas:

7.1. A/S “Madonas ūdens” – 
Madonas pilsēta; Aronas pa-
gasts, Sarkaņu pagasts, Laz-
donas pagasts, Praulienas 
pagasts, Ošupes pagasts, Dzel-
zavas pagasts, Barkavas pa-
gasts, Mētrienas pagasts, 
Liezēres pagasts, Ļaudonas 
pagasts; 

7.2. SIA “Bērzaunes komu-
nālais uzņēmums” – Bērzau-
nes pagasts, Mārcienas pa-
gasts, Vestienas pagasts;

7.3. SIA “Kalsnavas komu-
nālais uzņēmums” – Kalsna-
vas pagasts.

III. Minimālais biežums 
notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanai no decentralizē-
tajām kanalizācijas sistē-
mām

8. Madonas novada pašval-
dības administratīvās teritori-
jas robežās esošajās decentrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās 
uzkrātie notekūdeņi un nosē-
dumi ir jāizved uz  komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tām (NAI) vai centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā speciā-
li izveidotām notekūdeņu pie-
ņemšanas vietām. Šīs vietas, 
izvērtējot NAI jaudas un cen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu 
noslodzi, nosaka attiecīgās te-
ritorijas sabiedrisko pakalpo-
jumu sniedzējs.

9. Minimālais notekūde-
ņu izvešanas biežums no krāj-
tvertnēm ir nosakāms saskaņā 
ar šādu formulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanali-

zācijas krājtvertnes izvešanas 
biežums mēnesī (reizes). Ja 

rezultāts ir mazāks par 1, to 
noapaļo ar divām zīmēm  aiz 
komata uz leju. Ja rezultāts 
lielāks par 2, to noapaļo līdz 
veseliem skaitļiem uz leju; 

B – nekustamajā īpašumā 
vai nekustamo īpašumu grupā 
esošo personu faktiskais ūdens 
patēriņš mēnesī (m3), 

A – decentralizētās kanali-
zācijas tvertnes tilpums kubik-
metros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks 
par 1, tad krājtvertnē uzkrātie 
notekūdeņi un nosēdumi jāiz-
ved retāk nekā reizi mēnesī un 
ir nepieciešams aprēķināt mi-
nimālo izvešanas reižu skaitu 
gadā (Ig) saskaņā ar šādu for-
mulu:

Ig = MxI  kur  – 
M – objekta izmantošanas 

mēnešu skaits gadā (max 12). 
Rezultātu noapaļo līdz vese-
liem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka  Ib 
– vienas izvešanas reize mēne-
šos. 

Ib= M/Ig, rezultātu noapa-
ļo, ja nepieciešams, līdz vienai 
zīmei aiz komata. 

10. Faktiskais ūdens patē-
riņš tiek noteikts sekojoši:

10.1. ja decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašnieka 
vai valdītāja nekustamajā īpa-
šumā tiek izmantoti centrali-
zētie ūdensapgādes pakalpoju-
mi, tad novadīto notekūdeņu 
daudzumu pieņem vienādu 
ar patērētā ūdens daudzumu, 
un notekūdeņu izvešanas bie-
žums ir nosakāms saskaņā ar 
9. punktā norādīto formulu, 
aprēķinā ietverot vai nu fak-
tiskos datus par kopējo ūdens 
patēriņu mēnesī, ko ir fiksē-
jis komercuzskaites mērapa-
rāts, vai patēriņa normu, kā-
da noteikta Madonas novada 
pašvaldības domes 2017. gada 
25. oktobra saistošo noteiku-
mu Nr. 17 “Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kār-
tība Madonas novadā” 2. pieli-
kumā – 6 m3/cilv. mēnesī.  No-
tekūdeņu daudzuma uzskaitē 
neieskaita dārza vai piemājas 
teritorijas laistīšanai izlietoto 
ūdens daudzumu, ja tas ir no-
teikts ar šim nolūkam speciāli 
ierīkotu ūdens mēriekārtu; 

10.2. ja decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašnie-
ka vai valdītāja nekustamajā 
īpašumā tiek izmantota lokā-
lā ūdens iegūšanas iekārta, tā 
var tikt aprīkota ar ūdens pa-
tēriņa mēraparātu, kura rādī-
jumus par patērēto ūdeni iz-
manto novadīto notekūdeņu 
daudzuma noteikšanai. Šā-
dā gadījumā decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrā-
to notekūdeņu izvešanas bie-
žums ir nosakāms, aprēķinā 
ietverot faktiskos datus par 
nekustamajā īpašumā izlietoto 
ūdens daudzumu, ko ir fiksējis 
ūdens patēriņa mērītājs. Attie-
cīgais ūdens patēriņa mērītājs 
jāuzstāda ar attālinātu datu 
pārraidi un to apmaksā decen-

tralizētās kanalizācijas sistē-
mas īpašnieks vai valdītājs. Ja 
ūdens patēriņa mērītāju nav 
iespējams ierīkot, tad notek-
ūdeņu daudzuma noteikšanai 
pielieto ūdens patēriņa normu 
1,5 m3/cilv. mēnesī. 

11. Minimālais notekūdeņu 
un nosēdumu izvešanas bie-
žums no septiķa ir 1 (viena) 
reize gadā. 

12. Minimālais nosēdumu 
izvešanas biežums no rūpnie-
ciski izgatavotām attīrīšanas 
iekārtām, kuras attīrītos no-
tekūdeņus novada vidē un ku-
ru kopējā jauda ir mazāka par 
5 m3/diennaktī, ir nosakāms, 
ievērojot iekārtas ražotāja iz-
doto tehnisko dokumentāciju 
vai instrukcijas par šo iekār-
tu ekspluatāciju, vai − gadī-
jumā, ja decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašnieka 
vai valdītāja rīcībā nav iekār-
tas sākotnējās tehniskās doku-
mentācijas − atbilstoša komer-
santa rakstveida atzinumu par 
iekārtas ekspluatācijas nosacī-
jumiem.  

IV. Decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu kontro-
les un uzraudzības kārtība 

13. Madonas novada paš-
valdības noteiktās kontroles 
institūcijas ir Madonas nova-
da pašvaldības administratī-
vajā teritorijā reģistrētie sa-
biedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēji, un tie 
ir tiesīgi katrs savā pakalpoju-
ma sniegšanas teritorijā:

13.1. pārbaudīt decentra-
lizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu saņemšanu apliecinošu 
attaisnojuma dokumentu esa-
mību;

13.2. saskaņojot ar īpašnie-
ku vai valdītāju, piekļūt de-
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, tās tehniskā nodro-
šinājuma un apsaimniekoša-
nas prasību ievērošanas kon-
trolei;

13.3. pārbaudīt decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu re-
ģistrā ietvertās informācijas 
atbilstību, nepieciešamības ga-
dījumā, nodrošinot tās preci-
zēšanu, balstoties uz veiktās 
pārbaudes rezultātiem;

13.4. pieprasīt atskaites 
par izvesto notekūdeņu apjo-
mu no decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu reģistrā iekļau-
tajiem asenizatoriem.

14. Ja sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniedzējam radušās šaubas 
par decentralizētās kanalizā-
cijas sistēmas apsaimnieko-
šanas prasību ievērošanu un 
tās atbilstību normatīvo ak-
tu regulējumam, Madonas no-
vada pašvaldības sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniedzējam, ir tiesības 
rakstiski pieprasīt decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašniekam:

14.1. nodrošināt piekļuvi 
decentralizētajai kanalizāci-
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jas sistēmai, tās darbības pār-
baudei;

14.2. veikt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas ārpus-
kārtas tehnisko apkopi pie at-
bilstoša komersanta, kas spe-
cializējies šādu darbu izpildē, 
un iesniegt apliecinājumu par 
iekārtas tehnisko stāvokli un 
norādījumus tās turpmākai 
ekspluatācijai; 

14.3. veikt decentralizēta-
jā kanalizācijas sistēmā uzkrā-
to notekūdeņu paraugu analī-
zi. Izdevumus, kas saistīti ar 
decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzi, sedz:

14.3.1. sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniedzējs, ja decentralizētās 
kanalizācijas sistēmā uzkrā-
to notekūdeņu paraugu ana-
līzē netiek konstatētas vielas, 
kuras aizliegts novadīt centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā 
saskaņā ar pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem par sa-
biedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtību; 

14.3.2. decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašnieks, 
ja decentralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā uzkrāto notekūde-
ņu paraugu analīzē tiek kon-
statētas vielas, kuras aizliegts 
novadīt centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas un lietošanas 
kārtību.

14.4. veikt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas pārbūvi 
vai jaunas decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas izbūvi vai 
uzstādīšanu, lai novērstu videi 
nodarāmo kaitējumu, vai risi-
nāt jautājumu par pieslēgša-
nos centralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai.

V. Prasību minimums 
asenizatoriem

15. Decentralizētos kanali-
zācijas pakalpojumus ir tiesīgs 
sniegt asenizators, kurš atbilst 
šajos noteikumos noteikta-
jām prasībām un ir reģistrējies 
Madonas novada pašvaldībā 
un ievēro šo noteikumu 8. pun-
ktā minētās prasības.

16. Asenizatoram izvirzīto 
prasību minimums tā reģistrā-
cijai Asenizatoru reģistrā: 

16.1. Asenizators normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā 
ir reģistrēts Komercreģistrā 
vai Valsts ieņēmumu dienestā 
kā saimnieciskās darbības vei-
cējs, kā arī reģistrēts Valsts ie-
ņēmumu dienestā kā nodokļu 
maksātājs;

16.2. uz Pieteikuma ie-
sniegšanas dienu asenizato-
ram nav nodokļu parādu, tai 
skaitā valsts sociālās apdro-
šināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pār-
sniedz 150 EUR;

16.3. asenizatoram nav pa-
sludināts maksātnespējas pro-
cess, apturēta tā saimnieciskā 
darbība vai tas tiek likvidēts;

16.4. asenizators ir tiesīgs 
veikt kravas autopārvadāju-
mus vai pašpārvadājumus Lat-
vijas Republikas teritorijā, iz-

ņemot, ja pakalpojums tiks 
sniegts ar traktortehniku, iz-
mantojot asenizācijas mucu;

17. Asenizatoram izvirzīto 
prasību minimums pakalpoju-
ma sniegšanai: 

17.1. nodrošināt decentra-
lizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu saņemšanas attaisnojo-
šos dokumentus atbilstoši MK 
noteikumos Nr. 384 un šajos 
saistošajos noteikumos noteik-
tajām prasībām un to izsnieg-
šanu decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu īpašniekiem vai 
valdītājiem;

17.2. veikt Madonas novada 
administratīvajā teritorijā eso-
šajās decentralizētajās kana-
lizācijas sistēmās savākto no-
tekūdeņu un nosēdumu, kā arī 
dūņu apjoma uzskaiti;

17.3. pārvadāt decentrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās 
savāktos notekūdeņus ar šim 
nolūkam paredzētu specializē-
tu transportlīdzekli;

17.4. noslēgt rakstveida lī-
gumu ar notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu vai specializēto 
notekūdeņu pieņemšanas vie-
tas īpašnieku par decentrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās 
savākto notekūdeņu un/vai no-
sēdumu novadīšanu un attīrī-
šanu;

17.5. nodrošināt visu nepie-
ciešamo pasākumu un darbību 
veikšanu, lai nepieļautu cen-
tralizētās kanalizācijas sistē-
mas aizsērējumu decentrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās 
savākto notekūdeņu novadīša-
nas rezultātā;

17.6. nodrošināt visu nepie-
ciešamo pasākumu un darbību 
veikšanu, lai nepieļautu bīs-
tamo atkritumu, kuru savāk-
šanai normatīvajos aktos ir 
noteikta īpaša kārtība un pra-
sības, nonākšanu centralizēta-
jā kanalizācijas sistēmā decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu 
notekūdeņu novadīšanas re-
zultātā;

17.7. līdz kārtējā mēneša 15. 
datumam iesniegt Madonas 
novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā reģistrēta-
jam sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniedzējam 
rakstveida deklarācijas par ie-
priekšējā mēnesī izvesto notek-
ūdeņu un nosēdumu apjomu 
konkrētās pašvaldības terito-
rijās saskaņā ar pielikumā pie-
vienoto veidlapu (3. pielikums). 
Veidlapu iesniedz klātienē, no-
sūta pa pastu vai elektroniski 
normatīvajos aktos par elek-
tronisko dokumentu noformē-
šanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģis-
trācijas kārtība

18. Lai reģistrētos notek-
ūdeņu un nosēdumu savāk-
šanai un izvešanai no decen-
tralizētajām kanalizācijas 
sistēmām Madonas novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, asenizators iesniedz 
Madonas novada pašvaldībā 
rakstveida iesniegumu (4. pie-
likums), tam pievienojot:

18.1. līguma, kas noslēgts 
ar notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu vai specializēto notek-
ūdeņu pieņemšanas vietas 
īpašnieku par decentralizēta-

jās kanalizācijas sistēmās sa-
vākto notekūdeņu un/vai 
nosēdumu novadīšanu un attī-
rīšanu, kopiju;

18.2. dokumenta, kas ap-
liecina, ka asenizators ir tie-
sīgs veikt kravas autopārva-
dājumus vai pašpārvadājumus 
Latvijas Republikas teritorijā, 
izņemot, ja pakalpojums tiks 
sniegts ar traktortehniku, iz-
mantojot asenizācijas mucu, 
kopiju;

19. Šo noteikumu 18. pun-
ktā minēto reģistrācijas iesnie-
gumu asenizators var iesniegt:

19.1. personīgi pašvaldības 
centrālajā administrācijā Saie-
ta laukumā 1, Madonā, Mado-
nas novadā;

19.2. pa pastu;
19.3. elektroniski norma-

tīvajos aktos par elektronisko 
dokumentu noformēšanu no-
teiktajā kārtībā.

20. Lai veiktu reģistrāci-
ju Asenizatoru reģistrā, Ma-
donas novada pašvaldība pār-
bauda iesniegto informāciju un 
pārliecinās par atbilstību sais-
tošo noteikumu 16. un 18. pun-
ktā noteiktajām prasībām.

21. Asenizatora iesniegums 
tiek izskatīts un lēmums tiek 
pieņemts 15 darba dienu lai-
kā no tā saņemšanas dienas. 
Ja pašvaldība asenizatora ie-
sniegtajos dokumentos konsta-
tē nepilnības, tā trīs darba die-
nu laikā nosūta asenizatoram 
informāciju par konstatētajām 
nepilnībām, norādot termiņu 
to novēršanai. 

22. Asenizatora reģistrācija 
tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo 
saistošo noteikumu prasības, 
iesniedzis visus nepieciešamos 
dokumentus, un pēc to izvēr-
tēšanas pašvaldības izpilddi-
rektors ir pieņēmis lēmumu 
par asenizatora reģistrēša-
nu Asenizatoru reģistrā. Paš-
valdība paziņo asenizatoram 
par asenizatora reģistrēšanu 
Asenizatoru reģistrā Paziņoša-
nas likumā noteiktajā kārtībā. 

23. Asenizatora reģistrācija 
tiek atteikta, ja:

23.1. asenizators nav ie-
sniedzis šo saistošo noteiku-
mu 18. punktā minētos doku-
mentus;

23.2. asenizators neatbilst 
šajos saistošajos noteikumos 
noteiktajam prasību minimu-
mam asenizatoram;

23.3. nav iesniegta nepie-
ciešamības gadījumā papildus 
pieprasītā informācija noteik-
tajā termiņā;

23.4. sniegtas nepatiesas 
ziņas. 

Lēmumu par asenizato-
ra reģistrēšanas atteikumu 
pieņem pašvaldības izpilddi-
rektors. Pašvaldība paziņo 
asenizatoram par atteikumu 
reģistrēt asenizatoru Aseniza-
toru reģistrā Paziņošanas li-
kumā noteiktajā kārtībā. 

24. Madonas novada paš-
valdība trīs darba dienu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas pub-
licē pašvaldības tīmekļa viet-
nē informāciju par asenizato-
ra reģistrāciju normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā. 

25. Ja asenizatora darbībās 
tiek konstatēti normatīvo ak-
tu pārkāpumi, kas skar ūdens-
saimniecības pakalpojumu 

sniegšanas jomu, komerctiesī-
bu jomu, profesionālās darbī-
bas sfēru, finanšu saistību iz-
pildi, kravu autopārvadājumu 
jomu vai vides aizsardzības jo-
mu, pašvaldības izpilddirek-
tors ar lēmumu anulē attie-
cīgā asenizatora reģistrācijas 
faktu, nosūtot rakstveida pa-
ziņojumu asenizatoram, un 
pašvaldība dzēš par to ziņas 
pašvaldības tīmekļa vietnē. 
Attiecīgajā gadījumā aseniza-
tora pienākums ir 3 (trīs) dar-
ba dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas dienas iesniegt 
pašvaldībai šo noteikumu 17.7. 
punktā noteikto informāciju 
par periodu līdz reģistrācijas 
anulēšanas dienai.

26. Gadījumā, ja decentrali-
zētos kanalizācijas pakalpoju-
mus nodrošina pašvaldības sa-
biedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs, par šo 
faktu reģistrā tiek veikts at-
bilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu reģis-
trācijas kārtība

27. Madonas novada pašval-
dības administratīvajā terito-
rijā esoša nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs, kura 
īpašumā esošā decentralizētā 
kanalizācijas sistēma nav re-
ģistrēta, iesniedz Madonas no-
vada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā reģistrētajam 
sabiedrisko ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniedzējam 
attiecīgajā apkalpes teritori-
jā pirmreizējo decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģis-
trācijas apliecinājumu saska-
ņā ar šiem noteikumiem pie-
vienoto paraugu (5. pielikums). 

28. Ja nekustamais īpa-
šums tiek atsavināts vai ir no-
tikušas decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas izmaiņas 
(tās pārbūve vai veida maiņa, 
īpašuma pieslēgums centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai, 
mainījies notekūdeņu novadī-
šanas plānotais apjoms, dekla-
rēto vai faktiski dzīvojošo per-
sonu skaits), decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašnie-
kam vai valdītājam nekavējo-
ties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) 
mēneša laikā pēc nekustamā 
īpašuma iegādes vai izmaiņām 
šo noteikumu 27. punktā norā-
dītais apliecinājums jāiesniedz 
personiski, jānosūta pa pastu 
vai elektroniski, ja tas sagata-
vots saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par elektronisko doku-
mentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu īpaš-
nieku un valdītāju pienā-
kumi

29. Decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas īpašnieka vai 
valdītāja pienākumi, papildus 
MK noteikumos Nr. 384. no-
teiktajiem, ir šādi:

29.1. nodrošināt radīto no-
tekūdeņu uzkrāšanu vai at-
tīrīšanu ekspluatācijā nodotā 
decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā;

29.2. segt izmaksas Mado-
nas novada sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 

sniedzējiem, kas saistītas ar 
notekūdeņu paraugu analī-
zes veikšanu, ja uzkrāto no-
tekūdeņu paraugu analīzē tiek 
konstatētas vielas, kuras aiz-
liegts novadīt centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā saska-
ņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas un lietošanas 
kārtību, pēc to faktiskajām iz-
maksām, saskaņā ar izrakstī-
to rēķinu;

29.3. nodrošināt Mado-
nas novada sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniedzēju pārstāvim piekļuvi 
decentralizētajai kanalizācijas 
sistēmai tās tehniskā nodroši-
nājuma un ekspluatācijas pra-
sību ievērošanas kontrolei un 
tās darbības pārbaudei;

29.4. līdz kārtējā gada 1. ap-
rīlim iesniegt Madonas novada 
sabiedrisko ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniedzējiem 
atbilstoša komersanta rakst-
veida apliecinājuma kopiju 
par veikto decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas tehnisko 
apkopi, par tās tehnisko stā-
vokli un turpmākajiem norā-
dījumiem tās ekspluatācijā, ja 
nekustamajā īpašumā tiek eks-
pluatētas rūpnieciski izgata-
votas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kuras attīrītos no-
tekūdeņus novada vidē un ku-
ru kopējā jauda ir mazāka par 
5 m3/diennaktī;

29.5. uzrādīt Madonas nova-
da sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniedzējam 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu pie-
rādošos dokumentus. Par de-
centralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu pie-
rādošu dokumentu var kalpot 
noslēgts līgums par decentra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu un nosē-
dumu nodošanu attīrīšanai vai 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanas da-
rījumu apliecinošs attaisnoju-
ma dokuments, kurā uzrādīta 
pakalpojumu sniegšanas adre-
se, dati par savākto notekūde-
ņu daudzumu, pakalpojumu 
sniegšanas datums un pakal-
pojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saisto-
šo noteikumu neievērošanu

30. Kontroli par šo saisto-
šo noteikumu prasību izpildi 
realizē Madonas novada paš-
valdības administratīvajā te-
ritorijā reģistrēto sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniedzēju amatpersonas un 
Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieki.  Sastādīt adminis-
tratīvā pārkāpuma protokolus 
ir tiesīgi Madonas novada paš-
valdības kārtībnieki. 

31. Par  šo saistošo noteiku-
mu prasību neievērošanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu: fiziskām personām – līdz 
EUR 350, juridiskām personām 
– līdz EUR 1400.

32. Administratīvo pārkā-
pumu lietas par šo saistošo no-
teikumu pārkāpumiem izska-
ta pašvaldības Administratīvā 
komisija.
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33. Administratīvais sods 
šo saistošo noteikumu pārkā-
pēju neatbrīvo no pienākuma 
novērst pārkāpumu, kā arī no 
pārkāpuma rezultātā nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

34. Ja ekspluatētā  decen-
tralizētā kanalizācijas sistē-
ma neatbilst šajos saistošajos 
noteikumos un normatīvajos 
aktos izvirzītajām prasībām, 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieks vai valdī-
tājs nodrošina tās atbilstību šo 
saistošo noteikumu un norma-
tīvo aktu prasībām ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada 31. decembrim. 

35. Madonas novada paš-
valdības administratīvajā teri-
torijā esoša nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdītājs līdz 
2019. gada 31. decembrim ie-
sniedz decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu reģistra uzturētā-
jam pirmreizējo decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrā-
cijas apliecinājumu saskaņā ar 
noteikumiem pievienoto parau-
gu (5. pielikums).

36. Asenizatori, kuriem 
saistošo noteikumu spēkā stā-
šanās brīdī ir noslēgts līgums 
ar kādu no  Madonas novada 
pašvaldības sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniedzēju par decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās savāk-
to notekūdeņu un/vai nosēdu-
mu novadīšanu un attīrīšanu, 
ir jānodrošina saistošo notei-
kumu VI. nodaļā ietverto no-
teikumu izpilde, trīs mēnešu 
laikā no saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienas reģis-
trējoties Madonas novada paš-
valdībā.

37. Saistošo noteikumu 
30.–32. punkts stājas spēkā 
2022. gada 1. janvārī. 

38. Saistošie noteikumi 
publicējami Madonas nova-
da pašvaldības informatīva-
jā izdevumā “Madonas Nova-
da Vēstnesis” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēša-
nas, t.i. 2019. gada 19. jūnija.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Īss projekta satura iz-
klāsts.

1.1. Saistošie noteikumi iz-
doti saskaņā ar Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturtās daļas 5. pun-
ktu, ievērojot Ministru kabi-
neta 2017. gada 27. jūnija no-
teikumus Nr. 384 “Noteikumi 
par decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu”;

1.2. Saistošo noteikumu 
mērķis:

1.2.1. nodrošināt pašval-
dības autonomās funkcijas – 
kanalizācijas pakalpojumu 
organizēšana pašvaldības ie-
dzīvotāju interesēs, izpildi;

1.2.2. noteikt decentralizē-
to kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas kārtību, lai aizsar-
gātu cilvēku dzīvību un vese-
lību, nodrošinātu vides aiz-
sardzību un dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu;

1.3. Šie saistošie noteikumi 
nosaka:

1.3.1. Madonas novada 
pašvaldības administratīva-
jā teritorijā radīto notekūde-
ņu apsaimniekošanas kārtību 
decentralizētajās kanalizāci-
jas sistēmās un to novadīšanas 
kārtību; 

1.3.2. decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu sniegša-

nas uzskaites kārtību;
 1.3.3. prasības decentrali-

zēto kanalizācijas sistēmu ne-
pieciešamajam aprīkojumam, 
to uzturēšanai un atjaunoša-
nai;

1.3.4. prasības decentrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās 
uzkrāto notekūdeņu apsaim-
niekošanai, savākšanai, trans-
portēšanai un novadīšanai; 

1.3.5. atbildību par saistošo 
noteikumu neievērošanu.

2. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums.

Pašvaldības noteiktās pra-
sības attiecībā uz adminis-
tratīvajā teritorijā esošām 
decentralizētajām kanalizā-
cijas sistēmām, kas noteiktas 
ar mērķi veicināt kvalitatīvu 
un vides prasībām atbilstošu 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu pieejamību, lai nodrošinātu 
pakalpojumu lietotājus ar ne-
pārtrauktiem un drošiem pa-
kalpojumiem, līdzsvarojot vi-
des aizsardzības, dabas resursu 
ilgtspējīgas izmantošanas un 
sabiedrības ekonomiskās inte-
reses. Pašvaldības kompeten-
ce decentralizēto kanalizāci-
jas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtības apstip-
rināšanā noteikta Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturtās daļas 5. pun-
ktā un 2017. gada 27. jūnija Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr. 
384 “Noteikumi par decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu ap-
saimniekošanu un reģistrēša-
nu” 6. punktā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu.

Projekta ietekme uz paš-
valdības budžetu pastāv, pre-
cīzs finansējuma apmērs 
saistošajos noteikumos pare-
dzēto funkciju veikšanai tiks 

noteikts, slēdzot līgumus ar 
Madonas novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritori-
jā reģistrētajiem sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniedzēji par pārvaldes uz-
devuma veikšanu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā.

4.1. Saistošo noteikumu 
mērķa grupa, uz kuru attieci-
nāms saistošo noteikumu tie-
siskais regulējums, ir Madonas 
novada  pašvaldības adminis-
tratīvās teritorijas ciemos un 
Madonas pilsētas ar aglome-
rāciju teritorijā  esošo decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieki un valdītāji;

4.2. saistošo noteikumu tie-
siskais regulējums attiecībā uz 
mērķa grupu nodrošinās vien-
līdzīgas tiesības un iespējas, 
veicinās tiesību realizēšanu, 
uzlabos pakalpojumu pieejamī-
bu un kvalitāti u.c.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām.

5.1. Saistošo noteikumu ie-
vērošanu kontrolēs Madonas 
novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā reģistrēti 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēji šo no-
teikumu paredzētajā kārtībā. 

5.2. Saistošo noteikumu iz-
pilde neietekmēs tās institūci-
jas funkcijas un uzdevumus, 
kura nodrošinās saistošo no-
teikumu izpildi;

5.3. Saistošo noteikumu pie-
mērošanā attiecībā uz aseniza-
toru reģistrēšanu iesniegums 
jāiesniedz Madonas novada  
pašvaldības centrālajā admi-
nistrācijā Saieta laukumā 1,  
Madonā. 

5.4. Saistošo noteikumu 
piemērošanā attiecībā uz de-

centralizētās kanalizācijas sis-
tēmu, tās reģistrāciju un kon-
troli jāvēršas  pie Madonas 
novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā reģistrētiem 
sabiedriskiem ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniedzējiem 
(pašvaldības kapitālsabied-
rība AS Madonas ūdens, SIA 
“Bērzaunes komunālais uzņē-
mums”, SIA “Kalsnavas komu-
nālais uzņēmums”).

6. Normatīvie akti, kuri ti-
ka izmantoti un attiecināti 
saistošo noteikumu nosacīju-
mu izstrādē decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu pielietoju-
mam.

6.1. Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu likums.

6.2. Likums “Par pašvaldī-
bām”.

6.3. Autopārvadājumu li-
kums.

6.4. 2017. gada 27. jūnija 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 384 “Noteikumi par decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrē-
šanu”

6.5. 2015. gada 30. jūnija 
Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 327 „Noteikumi par Latvi-
jas būvnormatīvu LBN 223-15 
„Kanalizācijas būves”.

6.6. 2002. gada 22. janvāra 
Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī”.

7. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātper-
sonām netika veiktas.

Ar saistošajiem 
noteikumiem un to 

pielikumiem var iepazīties
www.madona.lv vai

klientu apkalpošanas zālē 
Saieta laukumā 1,  

Madonā

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
21.05.2019. lēmumu 
Nr. 185 (protokols 

Nr. 8, 6. p.). Izdoti saskaņā 
ar Ministru kabineta 2018. 
gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 31. 
punktu. Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Saistošie noteikumi nosa-
ka Madonas novada pašvaldī-
bai piederoša vai piekrītoša ne-
apbūvēta zemesgabala nomas 
maksas apmēru.

2. Noteikumi attiecas uz fi-
ziskām personām, kuras vēlas 
nomāt vai nomā pašvaldībai 
piederošu vai piekrītošu neap-
būvētu zemesgabalu.

3. Neapbūvēta zemesgaba-
la, kas tiek izmantots perso-
nisko palīgsaimniecību vaja-
dzībām atbilstoši likuma “Par 
zemes reformu Latvijas Repub-
likas lauku apvidos” 7. pantam 
ar nosacījumu, ka nomnieks 

neapbūvētajā zemesgabalā ne-
veic saimniecisko darbību, ku-
rai samazinātas nomas mak-
sas piemērošanas gadījumā 
atbalsts nomniekam kvalifi-
cējams kā komercdarbības at-
balsts, minimālā nomas mak-
sa tiek noteikta 7,00 euro gadā 
gadījumos, kad nomas mak-
sa, kas aprēķināta saskaņā ar 
Ministru kabineta 2018. gada 
19. jūnija noteikumiem Nr. 350 
“Publiskas personas zemes no-
mas un apbūves tiesības notei-
kumi”, ir mazāka par 7 euro 
gadā.

4. Neapbūvēta zemesga-
bala, kas nodots pagaidu lie-
tošanā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai ar nosacījumu, 
ka nomnieks neapbūvētajā ze-
mesgabalā neveic saimniecis-
ko darbību, kurai samazinātas 
nomas maksas piemērošanas 
gadījumā atbalsts nomniekam 
kvalificējams kā komercdarbī-
bas atbalsts, minimālā nomas 
maksas tiek noteikta 7,00 euro 
gadā gadījumos, kad nomas 
maksa, kas aprēķināta saska-
ņā ar  Ministru kabineta 2018.
gada 19. jūnija noteikumiem 
Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesī-
bas noteikumi”, ir mazāka par 
7 euro gadā.

5. Noteikumi stājas spēkā 
2019. gada 1. jūlijā.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Ministru kabineta 2018. ga-
da 19. jūnija noteikumu Nr. 350 
“Publiskas personas zemes no-
mas un apbūves tiesības notei-
kumi” 31. punkts nosaka, ka 
pašvaldībai savos saistošajos 
noteikumos ir tiesības noteikt 
lielāku nomas maksu par paš-
valdības neapbūvētajiem ze-
mesgabaliem, nekā minēts šo 
noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. 
apakšpunktā. 

Gadījumos, kad neapbū-
vētu zemesgabalu, kuri tiek 
izmantoti personisko palīg-
saimniecību vajadzībām atbil-
stoši likuma “Par zemes refor-
mu Latvijas Republikas lauku 
apvidos” 7. pantam un kuri no-
doti pagaidu lietošanā sakņu 
(ģimenes) dārza ierīkošanai, 
kadastrālā vērtība un iznomā-

jamās platības ir nelielas, to 
noteiktā nomas maksa nesedz 
administrēšanas izdevumus, 
līdz ar to nepieciešams noteikt 
minimālo nomas maksas ap-
mēru.

Saistošos noteikumus ne-
pieciešams izdot, lai nodroši-
nātu sabiedrības vajadzības 
pēc Madonas novada pašval-
dības valdījumā un īpašumā 
esošas zemes nomas tiesību iz-
mantošanas un vienlaicīgi no-
teiktu minimālo nomas mak-
sas apmēru, kas segtu nomas 
maksas administrēšanas iz-
maksas.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts.

Saistošie noteikumi nosa-
ka neapbūvētu pašvaldības ze-
mesgabalu nomas maksas mi-
nimālo apmēru, sabalansējot 
sabiedrības vajadzības pēc ze-
mes izmantošanas un pašval-
dības pienākumu racionāli un 
lietderīgi apsaimniekot tās ne-
kustamo īpašumu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu.

Saistošo noteikumu pro-
jekts paredz pašvaldības zemes 

nomas minimālo apmēru. Līdz 
ar to saistošo noteikumu izpil-
dei tiek prognozēta pozitīva ie-
tekme uz pašvaldības budžeta 
ienākumu sadaļu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrī-
bu (mērķgrupām) un uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā.

Sabiedrības mērķgrupas, uz 
kurām attiecināms saistošo no-
teikumu tiesiskais regulējums, 
ir fiziskas personas, kuras no-
vada administratīvajā teritorijā 
savu vajadzību nodrošināšanai 
vēlas nomāt pašvaldībai piede-
rošu vai piekrītošu neapbūvētu 
zemesgabalu.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām.

Privātpersonai, ja tā vēlas 
nomāt pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu neapbūvētu ze-
mesgabalu, ar iesniegumu jā-
vēršas Madonas novada paš-
valdībā, Saieta laukumā 1, 
Madonā vai attiecīgajā pagas-
ta pārvaldē.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām.

Konsultācijas ar privātper-
sonām nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9 

Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša 
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru
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Atkritumu šķirošana aizvien 
kuplākam skaitam Latvijas 
iedzīvotāju kļūst par ikdienas 
paradumu. Plastmasas PET 
pudeles, stikla pudeles un 
burkas, baterijas un papīrs –  
šīs lietas ir katra kārtīga 
šķirotāja redzeslokā. 

Nereti, stāvot pie atkritu-
mu šķirošanas konteineriem ar 
nedēļas laikā uzkrājušos ”ba-
gātību”, nav nemaz tik vieg-
li izšķirties, kurā konteine-
rā ko likt, lai gūtu pārliecību, 
ka sašķirotais nonāks pārstrā-
dē. Tieši tādēļ SIA “Madonas 
namsaimnieks” vēlreiz atgā-
dina par nepieciešamību atbil-
dīgi izturēties pret pareizu at-
kritumu šķirošanu un rūpēties 
par to, lai šie atkritumi tiktu 
izmesti tieši tiem paredzētajos 
konteineros.

Svarīgi norādījumi 
pareizai atkritumu 
šķirošanai:
Pudeļu un burku vāciņi

PET pudeļu šķirošana ir 
vienkārša un labi zināma – pu-
delei jābūt tukšai un saplaci-
nātai, bez pārtikas atliekām, 
etiķete nav jāņem nost. Pude-
le jāizmet plastmasas iepakoju-
miem paredzētajā  konteinerā, 
no kurienes tā nonāks atkri-
tumu šķirošanas rūpnīcā, kas 
savu darbiņu padarījušās pu-
deles pārstrādās jaunās izej-
vielās. Bet ko darīt ar pudeļu 
korķīšiem un burku vāciņiem? 
Cietie plastmasas vāciņi jāuz-
skrūvē atpakaļ un kopā ar vi-
su pudeli jāizmet plastmasas 
iepakojumam paredzētajā kon-
teinerā, kur jāizmet arī pudeļu 
un burku metāla vāciņi, kurus 
pēc tam ar īpašiem magnētiem 
nošķiro atkritumu šķirošanas 
rūpnīcās.

Sadzīves ķīmijas un šampūna 
pudeles

Dažādus cietās plastmasas 
jeb HDPE izstrādājumus (tīras 
sadzīves ķīmijas un mazgāša-
nas līdzekļu pudeles, vējstiklu 
šķidrumu kanniņas, šampūnu 
pudeles utt.) jāizmet plastma-
sas iepakojumam paredzētajos 
konteineros.

Plēves maisiņi, čaukstošā plēve, 
vienreizējās lietošanas trauki, 
burbuļplēve, putupolistirols

Pirmā doma – plastmasai 
paredzētais konteiners! Tīras 
plēves maisiņus burbuļplēvi 
un citus plēves izstrādājumus 
tiešām jāšķiro plastmasai pa-
redzētajos konteineros, taču 
vienreizējās lietošanas trau-
ki, dažādi čaukstošās plēves iz-
strādājumi, konfekšu un saldē-
juma papīri kā arī putuplasta 
izstrādājumi  gan šobrīd nav 
pārstrādei derīgi un jāizmet 
kopējā atkritumu urnā.

Saplīsis spogulis un citas spožas 
lietas

Čakli šķirotāji zina, ka stik-
la iepakojumam paredzēts savs 
konteiners, kurā jāliek tukšas, 
tīras pudeles un burkas, vai tās 
būtu baltas, zaļas vai brūnas. 
Etiķetes uz tām var atstāt, bet 

vāciņi gan pēc iespējas jāno-
ņem, un konteinerā iekšā! Ta-
ču tas ir arī viss, ko tajā drīkst 
ievietot. Visa veida keramika, 
piemēram, māla pudeles, puķu 
podu lauskas, saplaisājuši kris-
tāla un porcelāna trauki, sa-
plēsti spoguļi, spuldzītes, stik-
la glāzes un vāzes kā arī logu 
stikls nelielā daudzumā jāizmet 
kopējā konteinerā, jo dažādo 
piemaisījumu dēļ šie izstrādā-
jumi nav nododami pārstrādei. 
Logu stiklu lielākā daudzumā, 
savukārt, var atvest un nodot 
specializētajā šķirošanas lau-
kumā Vidusdaugavas SPAAO, 
Madonā, Augu ielā 29. Par logu 
stikla nodošanu nav jāmaksā. 

Tapetes un salvetes
Papīram un kartonam do-

mātajos konteineros droši var 
likt tieši to, kam tie paredzē-
ti – papīra un kartona iepa-
kojumu, kā arī dažādus papī-
ra un kartona izstrādājumus. 
Vai žurnāli un avīzes no pār-
strādes viedokļa ir makulatū-
ra? Jā, noteikti. Vai makulatū-
ra pārstrādātāju acīs ir tapetes 
un izlietotās salvetes? Nē, šie 
izstrādājumi to sastāva dēļ nav 
pārstrādājami kopā ar papīru 
un kartonu, tāpēc liekami ko-
pējā konteinerā.

“Skārdenes” un “bleķa” 
bundžas

Alumīnija skārdenes ir pār-
strādei pakļāvīgs izejmateriāls, 
ko var izmantot atkal un at-
kal. Tomēr skārdenēm atseviš-
ķi konteineri parasti nav pare-
dzēti, jo to apjoms nav tik liels 
un tās var veiksmīgi ar īpa-
šiem magnētiem sašķirot uz 
šķirošanas līnijām. Tāpēc tās 
jāizmet kopā ar vieglo iepako-
jumu – kartona un papīra iepa-
kojumam paredzētajos kontei-
neros. Uz skārdenēm attiecas 
tas pats, kas uz citiem izstrā-
dājumiem – tām jābūt tīrām. 
Vāciņu var atdalīt pavisam un 
ielikt iekšā bundžā, skārdeni 
pirms izmešanas saplacinot.

Baterijas
Baterijas satur videi un cil-

vēku veselībai bīstamas vie-
las, tāpēc tās ir atbilstoši jāuz-
glabā, jāsargā no bērniem un 
pēc izlietošanas tās nedrīkst 
izmest kopā ar sadzīves atkri-
tumiem. Viena zemē nomesta 
pirkstiņbaterija rada augsnes 
piesārņojumu kvadrātmetra 
platībā, kas saglabājas apmē-
ram 100 gadus. Pārstrādes pro-
cesā baterijas tiek sasmalcinā-
tas, pēc tam, karsējot augstā 
temperatūrā, sadalītas izejvie-
lās, un sastāvdaļas tiek noda-
lītas un sašķirotas. No vienas 
tonnas bateriju pārstrādes pro-
cesā var atgūt 270 kg mangā-
na, 210 kg dzelzs, 160 kg cinka 
un 60 kg grafīta, ko var izman-
tot atkārtoti. Nekādu izņēmu-
mu – baterijām ir vieta tikai 
speciālos konteineros izlieto-
to bateriju šķirošanai! Šādiem 
konteineriem jābūt pieejamiem 
visās vietās, kur tirgo baterijas. 
Latvijas Zaļais punkts parūpē-
jies, lai šādi konteineri būtu arī 
visos “Rimi” un “Maxima” vei-
kalos.

Tosteri, fēni un citas 
elektroiekārtas

Kad uzticamais fēns pra-
sās pensijā, nebūtu ieteicams to 
mest kopējā miskastē. Nolieto-
tās elektroiekārtas var pārstrā-
dāt: metāla daļas tiek pārkau-
sētas, plastmasa – pārstrādāta 
granulās, no vadiem un mik-
roshēmām tiek atdalīti derīgie 
materiāli, stikls tiek sasmalci-
nāts, bīstamie – atbilstoši ap-
saimniekoti, bet tikai 5–10% 
no iekārtas nonāk sadzīves at-
kritumu poligonā. Atkārto-
ti izmantojami ir, piemēram, 
85–90% ledusskapjos iebūvēto 
materiālu, bet no televizoriem 
var atgūt pat 96–97% sastāvda-
ļu. Elektroiekārtas jānodod šķi-
roto atkritumu laukumos ne-
izjauktas, jo tās satur videi un 
cilvēkiem bīstamas vielas! Ma-
donā nolietotās elektropreces 
var nogādāt un bez maksas no-
vietot elektropreču savākšanas 
vietā SIA “Madonas namsaim-
nieks” teritorijā Augu ielā 29. 

Medikamenti ar beigušos 
derīguma termiņu

Ja zāles vairs nelietojat vai 
arī tām beidzies derīguma ter-
miņš, tās nekādā gadījumā ne-
drīkst izmest sadzīves atkritu-
mos vai noskalot kanalizācijā! 
Zāļu kastītes var šķirot pie vieg-
lā iepakojuma, bet pašas zāles 
jānodod tuvākajā aptiekā, kur 
farmaceiti tālāk tās nodos atbil-
stošai pārstrādei.

Apģērbs un mājas tekstils
Ja nu esat nolēmuši šķirties 

no apģērba, apaviem, mājas tek-
stila vai mīkstajām rotaļlietām, 
tās liekamas kopējā konteinerā, 
jo pagaidām Latvijā nav ievies-
ta šo materiālu šķirošana. Ta-
ču pirms tam ir vērts padomāt, 
vai nebūtu lietderīgāk tās no-
gādāt labdarības iestādēm vai 
dzīvnieku patversmēm, kuras 
iemītnieki par jūsu noplukušo, 
bet vēl labā stāvoklī esošo segu 
būs priecīgi.

Madonā atkritumu šķiro-
šanu nodrošina atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmums – 
SIA “Madonas namsaimnieks”, 
kas šķiroto atkritumu konteine-
rus iztukšo atsevišķi no sadzīves 
atkritumu konteineriem. Atkri-
tumu šķirošanai tiek izmantoti 
divu veidu konteineri. Atseviš-
ķi konteineri ir gan stikla iepa-
kojumam, gan vieglajam iepa-
kojumam jeb kartona, papīra, 
plastmasas un metāla iepako-
jumam, kurš tiek šķirots vienā 
konteinerā. Aicinām sekot līdzi 

norādēm uz šķirošanas kontei-
neriem, lai zinātu, ko konkrēti 
katrā konteinerā drīkst izmest.

Tāpat sašķirotos atkritu-
mus iespējams nogādāt SIA 
“Madonas namsaimnieks”, Au-
gu ielā 29, kur atrodas 3 zilas 
krāsas konteineri blakus nolie-
toto elektropreču konteineriem. 
Viens no tiem ir paredzēts stik-
lam, divi – papīram, plastma-
sai un un metāla iepakojumam. 
Pārējos, nešķirojamos atkritu-
mus, jāievieto sadzīves atkritu-
mu konteineros. Liela apjoma 
atkritumus iespējams nodot Vi-
dusdaugavas SPAA, Madonā, 
Augu ielā 29, kur atkritumi tiek 
nosvērti un par tiem jāsamaksā 
pēc svara (1 tonna – 90,94 eiro).

Nereti cilvēki brīnās, ka ko-
pā tiek vākts kartona un plast-
masas iepakojuma konteineru 
saturs, taču tas ir ekoloģiski un 
ekonomiski izdevīgi – šos mate-
riālus pa veidiem sašķiro uz šķi-
rošanas līnijām. Toties vienā 
mašīnā nedrīkstētu vākt stik-
la iepakojumu kopā ar kartonu 
un plastmasu, jo stikla lauskas 
var iedurties kartonā un plast-
masā, ko pēc tam sašķirot vairs 
nav iespējams. Tāpēc atseviš-
ķi tiek tukšoti sadzīves atkritu-
mu, plastmasas un kartona, kā 
arī stikla konteineri. Ja izlieto-
tajam iepakojumam paredzēta-
jos konteineros ir samests liels 
sadzīves atkritumu daudzums, 
to saturs var tikt savākts vie-
nā mašīnā un konteinera saturs 
nonāk atkritumu poligonā pie 
nešķirotajiem sadzīves atkritu-
miem. Tāpēc rūpīgi jāseko līdzi 
norādēm uz konteineriem un, jo 
atbildīgāk būs sašķiroti atkritu-
mi, jo mazāks kaitējums apkār-
tējai videi.

Sakarā ar aktīvo Madonas 
novada iedzīvotāju iesaistīša-
nos dalīto atkritumu šķiroša-
nā un pieprasījumu no Madonas 
novada pagastu vadītājiem, ir 
pieaugusi nepieciešamība papil-
dināt dalīto atkritumu savākša-
nas punktus Madonas novada 
pagastos ar papildus konteine-
riem.

Līdz ar to Madonas novada 
pašvaldības domes 25. aprīļa sē-
dē tika nolemts piešķirt finan-
sējumu SIA „Madonas nam-
saimnieks” 16 000 eiro apmērā 
100 dalīto atkritumu vākšanas 
konteineru iegādei: 40 – stiklam 
un 60 – plastmasai; papīram. 
Papildus konteineru iegādei tiks 
atjaunotas arī informatīvās uz-
līmes uz konteineriem par at-
kritumu veidiem, ko drīkst ie-
vietot konteinerā.

Tīras un sakoptas apkārtē-
jās vides nodrošināšanas nolū-
kos Madonas novada pašvaldība 
un SIA “Madonas namsaim-
nieks” iegulda nozīmīgus lī-
dzekļu resursus. Un ikvienam 
iedzīvotājam ir ne tikai tiesības, 
bet arī pienākums uz sakoptu, 
sakārtotu vidi. Diemžēl, jopro-
jām atsevišķos gadījumos cilvē-
ku rīcība pret dabu un pret pil-
sētā izveidoto infrastruktūru ir 
nekaunīga, vardarbība un bez-
atbildīga. Atgādinām, ka šāda 
rīcība ir sodāms pārkāpums.

Tāpēc situācijās, ja esat acu-
liecinieks kādam sabiedriskās 
kārtības neievērošanas vai vi-
des piesārņojuma gadījumam 
Madonas pilsētā, esiet aicināti 
būt aktīviem un ziņot par šāda 
veida pārkāpumiem un necienī-
gu rīcību Jums ērtākajā veidā:

· zvanot uz Valsts polici-
jas palīdzības tālruni 110 (tas 
ir bezmaksas tālrunis, sasnie-
dzams visu diennakti, darbojas 
gan no mobilā, gan fiksētā tāl-
ruņa un operatīvi savienos ar 
jebkuru Latvijas dežūrdaļu);

· zvanot Madonas nova-
da pašvaldības kārtībnie-
kiem – Gatim Kušķim pa tālr. 
25725666 vai Robertam Krauk-
lim pa tālr. 28760063;

· rakstot elektronisku vēs-
tuli un/vai sūtot fotogrāfijas kā 
pierādījumu par fiksēto gadīju-
mu Madonas novada pašvaldī-
bai uz e-pastu: dome@madona.
lv  vai SIA “Madonas namsaim-
nieks” uz e-pastu: info@mado-
nams.lv (vēstule var būt anonī-
ma);

Izmantojiet kādu no minē-
tajiem informēšanas veidiem, 
nestāviet malā un neklusējiet! 
Tikai kopā mēs varam savu pil-
sētu padarīt skaistāku un sa-
koptāku. Priecāsimies sadarbo-
ties!

Papildus informācija:
Atgādinām, ka no šī gada 

1. maija SIA “Madonas nam-
saimnieks” KASE (Madonas 
novada pašvaldības ēkā) strādā 
no katra mēneša 10. līdz 25. da-
tumam (izņemot brīvdienas un 
svētku dienas).

Informējam, ka sākot ar 
šī gada jūniju SIA “Madonas 
namsaimnieks” saviem klien-
tiem piedāvās iespēju namu 
un atkritumu apsaimniekoša-
nas pakalpojumu rēķinus ap-
maksāt SIA “MAXIMA Latvi-
ja” veikalu kasēs, uzrādot SIA 
“Madonas namsaimnieks” rē-
ķinu ar svītru kodu. Apmaksā-
jot rēķinu SIA “Maxima Latvi-
ja” veikalos, komisijas maksa ir 
noteikta 0,50 EUR.

Jautājumu, neskaidrību vai 
ieteikumu gadījumā lūgums 
vērsties SIA “Madonas nam-
saimnieks”, Augu ielā 29, raks-
tot e-pastu: info@madonams.lv 
vai zvanot pa tālr. 64807077.

Informāciju apkopoja  
OSKARS JANOVIČS, 

SIA “Madonas namsaimnieks” 
valdes loceklis; 

ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību  
speciāliste

SIA “Madonas namsaimnieks” informē un atgādina
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Programmā “Jauniešu 
garantija” sākas noslēdzošā 
uzņemšana 40 darba tirgū 
pieprasītās profesijās, kuras var 
apgūt pusotra gada laikā bez 
maksas. 

Mācībām var pieteikties 
jaunieši vecumā no 17 līdz 29 
gadiem, kuri ieguvuši vidējo iz-
glītību, nemācās un nestrādā. 
Pieteikšanās 22 profesionālās 
izglītības iestādēs visā Latvijā 
notiek līdz 30. augustam. 

Piedāvājumā jaunas 
profesijas

Programmas noslēdzošajā 
uzņemšanā piedāvājumā ir 40 
ar darba devējiem un nozares 
ekspertiem saskaņotas profe-
sijas, kuras var apgūt 1,5 gada 
laikā. Šoreiz profesiju klāstā ir 
tādas jaunas vai atbilstoši jau-
niem standartiem izstrādātas 
profesijas kā restorāna pavārs, 
ainavu būvtehniķis, interje-
ra dizainera asistents, teleko-
munikācijas tehniķis, tūrisma 
pakalpojumu konsultants un 
augļu un dārzeņu pārstrādes 
ražošanas tehniķis. 

Mācību klāstā ir arī jau līdz 
šim labi zināmas specializāci-
jas – viesmīlības pakalpojumu 
speciālists, programmēšanas 
tehniķis, datorsistēmu tehni-
ķis, loģistikas darbinieks, grā-
matvedis, namdaris, apdares 
darbu tehniķis, konditors, au-
tomehāniķis, autodiagnostiķis, 
vizuālā tēla stilists, tērpu mo-
delēšanas un konstruēšanas 
speciālists, kā arī citi arodi. 

Pabeiguši jau gandrīz 
8000 jaunieši

“”Jauniešu garantija” šo ga-
du laikā ir pierādījusi, ka ciešā 
sadarbībā ar darba devējiem 
profesionālā izglītība ļauj veik-
smīgi risināt jauniešu profe-
sionālās nākotnes un mūsdie-
nu darba tirgus izaicinājumus. 
Salīdzinoši īsā laikā – gadā vai 
pusotrā – šobrīd jau gandrīz 
8000 jauniešu ir ieguvuši pro-
fesiju, kas ir palīdzējusi viņiem 
iekļauties darba tirgū. Kā lie-
cina mūsu veiktās absolventu 
aptaujas, pusgadu pēc izlaidu-
ma 72% aptaujāto jauniešu ie-
kārtojas darbā, turklāt puse 
no viņiem – tieši “Jauniešu ga-
rantijā” iegūtajā profesijā. Par 
projekta panākumiem liecina 
arī tā iekļūšana Eiropas Ko-
misijas konkursa “RegioStars 
2018” finālā,” skaidro Valsts 

izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) direktore Dita Traidās.

Lai pieteiktos mācībām, 
jaunietim nepieciešams vidējās 
izglītības diploms un viņš ne-
drīkst strādāt vai studēt pilna 
laika izglītības programmās 
augstskolās. Vienlaikus jau-
nietis var studēt nepilna laika 
programmās, būt reģistrējies 
Nodarbinātības valsts aģentū-
rā kā darba meklētājs vai bez-
darbnieks un saņemt bezdarb-
nieka pabalstu. Ja jaunietim 
jau ir profesionālā kvalifikāci-
ja, tai jābūt iegūtai agrāk kā 12 
mēnešus pirms mācību uzsāk-
šanas “Jauniešu garantijā”.

Stipendija 70 – 115 eiro 
mēnesī

“Jauniešu garantijas” au-
dzēkņi saņem stipendiju no 70 
līdz 115 eiro mēnesī, ja sekmī-

gi mācās, kā arī nepieciešamos 
mācību līdzekļus un bezmak-
sas vietu dienesta viesnīcā. 
Mācību noslēgumā ir paredzē-
ta kvalifikācijas prakse, kuras 
laikā apmaksā ceļa izdevumus 
un naktsmītni, ja tas ir nepie-
ciešams. 

Projekta “Jauniešu garan-
tija” aktivitāti “Sākotnējās 
profesionālās izglītības prog-
rammu īstenošana “Jauniešu 
garantijas” ietvaros” finansē 
ar Eiropas Savienības Jaunat-
nes nodarbinātības iniciatīvas 
un Eiropas Sociālā fonda at-
balstu, kā arī no Latvijas valsts 
budžeta.

Ar visām “Jauniešu garanti-
jas” profesijām, izglītības iestā-
dēm, uzņemšanas noteikumiem 
un priekšrocībām var iepazīties 
VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.
lv/jauniesugarantija.

Nevari lasīt?  
Tad klausies!
Domājot par jauniem 
pakalpojumiem, Madonas 
novada bibliotēka noslēgusi 
vienošanos par sadarbību ar 
Latvijas Neredzīgo bibliotēku 
(LNerB).

Šī vienošanās paredz 
reģiona iedzīvotājiem ar 
redzes traucējumiem vai 
citām lasīšanas grūtībām 
nodrošināt piekļuvi 
LNerB Skaņu ierakstu 
studijā ieskaņotajām 
audiogrāmatām 
kompaktdiskos (MP3 
formātā) vai zibatmiņā un 
LNerB Braila raksta nodaļā 
reproducētajām grāmatām 
neredzīgo rakstā vai 
palielinātā drukā.

Sadarbības 
mērķis ir sekmēt un 
pilnveidot bibliotekāro 
un informacionālo 
pakalpojumu nodošanu 
pielāgotā formātā (audio 
formātā, palielinātā drukā, 
Braila rakstā) personām, 
kuras ir neredzīgas, ar 
redzes traucējumiem vai 
citām lasīšanas grūtības 
(pēc acu operācijas, 
disleksija u.c.).

Audiogrāmata atbilst 
grāmatas saturam 
parastajā drukā, 
kas nolasīts audiāli. 
Audiogrāmatas ietver 
visu veidu grāmatas: 
daiļliteratūru, biogrāfijas 
un dzeju. Audiogrāmatas 
sagatavotas pielāgotā formā 
(pa 30 minūšu gariem 
MP3 failiem), lai personas, 
kuras ir neredzīgas vai ar 
citām lasīšanas grūtībām, 
līdzīgi kā pārējie lasītāji, 
varētu “pārvietoties” pa 
audiogrāmatas tekstiem. 
Tas palīdz lasītājiem atrast 
vietu, kur bija pārtraucis 
grāmatas lasīšanu.

Pielāgotās literatūras 
lasītāju lokam var 
pievienoties, atnākot 
personīgi uz Madonas 
novada bibliotēkas 
Abonementu vai atsūtot 
savu kontaktinformāciju 
bibliotēkai pa pastu (Skolas 
iela 12, Madona, LV-4801) 
vai e-pastu: biblioteka@
madona.lv. Papildus 
informācija pa tālr.: 
64821268.

Ikviens pielāgotās 
literatūras lasītājs pats 
uzņemas atbildību par šīs 
literatūras neizplatīšanu 
trešajām personām. 
Pielāgotās literatūras 
lietošanas termiņš ir  
2 mēneši.

Ar pielāgoto grāmatu 
piedāvājumu iespējams 
iepazīties: http://www.
neredzigobiblioteka.
lv/?page_id=17

Informāciju sagatavoja  
DAIGA POČA-LAPIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas 

vadītāja

Vasara ir ierasts atvaļinājumu 
laiks, skolēniem klāt brīvlaiks 
un tīri teorētiski arī Madonas 
muzejā skaitās klusāks brīdis. 

Tomēr muzeja speciālistiem 
šī vasara būs ļoti aktīva, jo plā-
nojam veikt pētnieciskos dar-
bus, lai realizētu divus Valsts 
Kultūrkapitāla fonda apstipri-
nātus projektus.

Pirmais no tiem ir projekts 
“Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja ekspozīcijas 
“Madonas novada vēsture 14.–
21. gadsimts” trešā posma rea-
lizācija. Pateicoties VKKF fi-
nansiālajam atbalstam, esam 
veiksmīgi realizējuši pirmos 
divus posmus 2017. un 2018. 
gadā. 2018. gada janvārī pla-
šākai sabiedrībai prezentē-
jām virtuālo ekspozīciju “100 
Madonas novada personības”, 
bet 2018. gada laikā, izsludi-
not mākslinieciskās koncepci-
jas konkursu, ieguvām plāno-
tās ekspozīcijas māksliniecisko 
identitāti. Tika iesniegtas 3 
mākslinieciskās koncepcijas, 
par labāko tika atzīts māks-
linieku Egila Medņa un Zan-
das Zībiņas duets. Projekta 
trešā kārta paredz, ka, sadar-
bojoties ar šiem mākslinie-
kiem un vēsturniekiem, 2019. 
gadā izstrādāsim vienu no ie-

plānotās ekspozīcijas virtuā-
lajiem multimedijiem. Rezul-
tātā gada nogalē aicināsim uz 
virtuālas ekspozīcijas “Mado-
nas novada vēsture. Brīvvalsts. 
1918.–1940. g.” atklāšanu. Tas 
ir neliels solis, lai jau tuvākajos 
gados izveidotu interaktīvu un 
apmeklētājiem saistošu ekspo-
zīciju, kas stāsta par Madonas 
novada vēsturi septiņu gadsim-
tu garumā – no 14. līdz 21. gad-
simtam.

Otrs ir VKKF mērķprog-
rammas “Latvijas Skolas so-
mas satura radīšana Latvi-
jas muzejos” apstiprinātais 
projekts “Muzejpedagoģiskā 
programma “Kas ir pilsētbūv-
niecība?””. Kopš 2016. gada 
Madonas iedzīvotājiem, kā lie-
liem, tā maziem, piedāvājām 
izspēlēt spēli/nodarbību “Uz-
cel savu Madonu”, kas atrak-
tīvā veidā stāsta par Madonas 
apbūves vēsturi, ļaujot spēlētā-
jiem līdzdarboties pilsētas celt-

niecībā. Programma “Kas ir 
pilsētbūvniecība?” raudzīsies 
plašāk. Lai programmā bū-
tu interesanti piedalīties mū-
su pilsētas viesiem, neatkarīgi 
no viņu dzīvesvietas, plānojam 
izveidot trīs nodarbību blokus: 
uzlabot jau esošo muzejpedago-
ģisko programmu “Uzcel savu 
Madonu”, radīt jaunu nodarbī-
bu “Kas ir pilsētbūvniecība?” 
saistošā un atraktīvā spēles 
veidā dažāda vecuma spēlētā-
jiem iemācot, kā pilsētbūvnie-
cība veidojas, kādēļ nepiecieša-
mi apbūves plāni, kādi ir plānu 
veidi utt. Šīs programmas vei-
došanā plānojam sadarboties 
ar nozares ekspertiem un pe-
dagogiem. Trešā nodarbība jeb 
bloks ir “Ceļojumu lāde “Kā 
būvēta Madona?””, kurā  aici-
nāsim dalībniekus doties pil-
sētvidē ar muzejā sagatavotu 
“ceļojumu lādi”, lai labāk ie-
pazītu Madonas vēsturi. Prog-
rammas skolēniem tiks prezen-

tētas šī gada oktobrī.
Esam pārliecināti, ka sais-

tošu programmu izveidošana 
un darbs pie virtuālās ekspo-
zīcijas, veicinās interesi par sa-
vas vietas, reģionu un valsti, 
izzinot pilsētbūvniecības pa-
matprincipus, iepazīstot ap-
kārt vietējo kultūras mantoju-
mu, kas būtisks kā Madonas, 
tā katram Latvijas reģiona ie-
dzīvotājam. Projektu aktivi-
tātes radīs vēlmi iepazīt tu-
vāk savas pilsētas vēsturi un 
veicinās šo zināšanu nodoša-
nu nākamajām paaudzēm, ra-
dot vēlmi interesēties par kul-
tūras mantojumu pēc muzeja 
apmeklējuma. Izzinot vēsturi, 
veicināsim dzimtās vietas un 
valsts patriotismu, uzlabosim 
jaunākās paaudzes nacionālo 
pašapziņu. 

Sekojiet līdzi Madonas mu-
zeja aktivitātēm mūsu mā-
jas lapā www.madonasmu-
zejs.lv, kā arī sociālajos tīklos: 
www.facebook.com/muzejsma-
dona un www.instagram.com/
muzejs madona.

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Sākas “Jauniešu garantijas” noslēdzošā 
uzņemšana 40 profesijās

Muzejā šogad tiek īstenoti divi nozīmīgi projekti
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Gaidām 
ciemiņus no 
sadraudzības 
pilsētas Vaijes
Laika posmā no 2019. 
gada 26. līdz 30. jūnijam 
Madonas novada 
pašvaldība ciemos uzņems 
ilggadējos draugus no 
sadraudzības pilsētas 
Vaijes Vācijā. 

Delegācija ieradīsies 
kuplā pulkā, gandrīz 
30 cilvēku sastāvā. Visi 
ciemiņi tiks izmitināti 
ģimenēs Madonas, 
Varakļānu, Cesvaines 
un Ērgļu novados, 
kuras nedēļas garumā 
kļūs par viesmīlīgām 
viesģimenēm. Vizītes 
uzņemšanas programmu 
koordinē Madonas novada 
pašvaldība.

Vizīte Madonas novadā 
sāksies ar pieņemšanu 
Madonas novada 
pašvaldībā. Tālākajā 
dienas gaitā viesi dosies 
apskatīt Madonas biznesa 
inkubatoru, biškopības 
saimniecību “Kalnu 
medus” Liezēres pagastā, 
kazkopības saimniecību 
“Burkānciems” Ļaudonas 
pagastā un iepazīs alus 
darīšanas tradīcijas 
Cesvainē.

Vizītes gaitā ciemiņi 
dosies arī pie saviem 
sadarbības partneriem 
Ērgļu novadā. Šeit diena 
sāksies ar pieņemšanu 
pašvaldībā, kam sekos 
Ērgļu sociālā aprūpes 
centra, Jumurdas 
muižas un brāļu Jurjānu 
memoriālā muzeja 
“Meņģeļi” apskate. 
Dienas noslēgumā Ērgļu 
saieta namā tiks atklāta 
Vaijes mākslinieču 
sīkplastikas darbu izstāde. 
Jāpiebilst, ka augusta 
otrajā pusē izstāde būs 
apskatāma arī Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzejā. 

Programmas ietvaros 
ciemiņi nedaudz iepazīs 
arī Latvijas tūrisma 
piedāvājumu, šoreiz 
pakavēsimies Kokneses 
un Skrīveru apkārtnē un 
apskatīsim galvaspilsētas 
Rīgas Latvijas nacionālā 
mākslas muzeja bagātības.

Vizīte noslēgsies 
ar kopīgu viesu un 
viesģimeņu draudzības 
vakaru Madonas pilsētas 
kultūras namā, kam sekos 
tradicionālā ģimeņu diena, 
kad katra ģimene plāno 
savu individuālu atpūtas 
programmu. 

Informāciju sagatavoja 
SANITA SOMA, 

Madonas novada 
pašvaldības 

Uzņēmējdarbības  
un tūrisma attīstības 

nodaļas tūrisma darba 
organizatore

Turpinot pagājušā gadā iesākto 
tradīciju, arī šogad Lubāna 
mitrāja informācijas centrs 
sadarbībā ar brošūras „Lubāna 
ezera noslēpumi” saimniekiem 
organizē Lubāna ezera Ceļotāju 
dienu, kas norisināsies 6. jūlijā.

Visas dienas garumā, kur 
ikvienam dabas izzinātājam, 
aktīvās atpūtas cienītājam un 
kultūras mantojuma baudītā-
jam būtu iespēja sajust un pie-
redzēt Lubāna ezera sniegtās 
bagātības! 

Šogad pasākuma „Lubāna 
ezera Ceļotāju dienas” tēma būs 
„No akmens laikmeta līdz mūs-
dienām”. Tādējādi, caur kuli-
nāro mantojumu, māla priekš-
metu izgatavošanas tradīcijām, 
ārstniecības augu darbnīcu un 
izdzīvošanas prasmju un medī-
bu iemaņu apgūšanas mākslu,  
centīsimies iepazīstināt ar at-
stāto kultūrvēsturisko manto-
jumu, kas vīsies kopā ar mūs-
dienām – nakts laivojumu pa 
neskartās dabas ieskauto Ai-
viekstes upi, došanos pārgājie-
nos un aktivitātēs dabā, iepa-
zīstot dabas vērtības Lubāna 
mitrājā ap jau akmens laikmetā 
pastāvējušo, seno Lubāna eze-
ru. 

AKMENS LAIKMETS
Tieši dabas lieguma „Lubā-

na mitrājs” teritorijā, balstoties 
uz arheologu pētījumiem, pirms 
aptuveni 10–13 tūkstošiem ga-
du ieklīda pirmās civilizācijas 
Baltijā. Viņi esot bijuši augu vā-
cēji, mednieki un makšķerēju-
ši arī zivis. Dzīvojuši viņi koka 
būvēs, trauki esot bijuši no mā-
la un rotas no dzintara. Šiem 
iedzīvotājiem pat esot izdevies 
izveidot lielāko Dzintara ap-
strādes centru Baltijā. Aivieks-
te kā likteņupe cieši saistījusies 
ar seno akmens laikmeta iedzī-
votāju dzīvi – slavenais dzintara 
ceļš pa Aiviekstes upi, zivju re-
sursi un 27 Lubāna ezera hidro-
grāfiskā tīkla ieskautās seno ie-
dzīvotāju apmetnes. Balstoties 
uz arheoloģisko pētījumu re-
zultātiem, mēs varam tikai no-
jaust un iztēloties kā viss izska-
tījies un bijis patiesībā.

MŪSDIENAS
Daba, tradīcijas, kultūra lai-

ka periodā „No akmens laikme-
ta līdz mūsdienām” mainījusies 
tik ļoti, ka lielais Lubāns iegro-
žots, Aiviekste izbagarēta, kū-
pinātas zivis ēd īpašākās dienās 
un zaru slietās būdas nomai-
nījuši citu materiālu mājokļi... 
Bet tomēr, brienot gar Aivieks-
tes krastiem un veroties klānu 
plašumā, tāda senatnes klāt-
esamības sajūta Tevi pārņem, 
un ir tomēr sajūta, ka šeit kaut 
vai mazlietiņ akmens laikmets 
saduras ar mūsdienām.

Ja vēlies kaut mazdrusciņ 
sajust pirmatnējo Baltijas iedzī-
votāju vēsmas vai gluži otrādi – 
Tevi itin labi apmierina esība 
mūsdienās, tad „Lubāna eze-
ra ceļotāju dienu” ietvaros pie-
dāvājam daudzveidīgu pasāku-

mu klāstu. Ielūkojies un atklāj 
sev ko tīkamu Lubāna ezera ap-
kārtnē! 

Rītu sāksim jau pavisam ag-
ri, ieklausoties putnu rīta ri-
tuālos, dienas turpinājumā 
dosimies putnu vērošanas pār-
gājienā kopā ar ornitologu pa 
Orenīšu zivju dīķiem. Saulei 
sasildot arvien siltāk, dosimies 
uz pļavu, kur entomologa Gun-
ta Akmentiņa vadībā iepazīsim 
dienas tauriņu sugas. Pirtnie-
ce Daiga Čevere iepazīstinās ar 
augiem un to pielietojumu, ko-
pīgi gatavojot pirts slotas un ie-
pazīstot tik smaržīgo ēterisko 
pasauli. Ar aktīvās atpūtas cie-
nītajiem SUP fitnesa treneres 
Karīnas Milleres vadībā vingro-
sim uz SUP dēļa, kopā ar SIA 
„Purvu bridēji” dosimies izzi-
nāt Lubāna mitrāja purvus, ap-
brauksim ar velosipēdu apkārt 
Lubāna ezeram, kas ir 57 km 
garš marķēts maršruts. 

Kultūras un vēstures cienī-
tājiem piedāvājam izzināt dzin-
tara pasauli kopā ar dzintara 
meistaru Hariju Jākobsonu, no-
skaidrosim, kā atšķirt īstu dzin-
taru no neīsta, raisīsim vēstures 
pavedienus par vienu no lielāka-
jiem neolīta dzintara apstrādes 

centriem. Bērzpils ciematā tiks 
aizvadīta auto ekskursija, kas 
iepazīstinās ar ciematu, Bēr-
žu baznīcu, Bonifacovas mui-
žu, ar noslēgumu Ičas apmetnes 
ciemā un zivju zupu. Radīsim 
māla priekšmetus Jolantas un 
Valda Dundenieku keramikas 
darbnīcā. Kopā ar organizāci-
jas Domas Dabā āra dzīves en-
tuziastiem iegūsim praktiskās 
iemaņas un padomus izdzīvoša-
nai dabā, attīstīsim loka šauša-
nas prasmes. 

Pēc pilnvērtīgi pavadītas 
dienas baudīsim akustisko kon-
certu ar mākslinieci Anneli Ar-
ro Lubāna ezera skaņu pavadī-
jumā. Pēc koncerta nesteidzīgi 
vakarēsim pie ugunskura un 
cepsim „skautu maizītes” un 
ļausimies brīdim. Pamazām gai-
dot nakts iestāšanos, piedāvā-
jam nakts laivu braucienu „Iča–
Aiviekste”. Viena nakts, kas 
ļaus izdzīvot gadu tūkstošus. 
Sāksim akmens laikmetā pie 
Ičas akmens laikmeta apmet-
nes, dosimies ceļā, lai nokļūtu 
20. gs. vērienīgajos Aiviekstes 
pārveidošanas gados, laivojot pa 
Vērdes kanālu, kur Aiviekstes 
līkumi ir pilnībā zuduši. Lūko-
sim klānu pļavas, Vērdes salu, 

uz kuras baudīsim saullēktu un 
rīta brokastis. Un saullēkts mūs 
aizvedīs uz jaunas dienas sāku-
mu, kas mūs no šī skaistā vasa-
ras notikuma atgriezīs šodienā, 
mūsdienās. 

Lubāna ezera Ceļotāju die-
nās visi iesaistītie saimnieki un 
organizatori ir iepazinuši Lubā-
na ezeru un dabas liegumu „Lu-
bāna mitrājs”, ir apkārtnes vie-
tējie cilvēki un šajās Ceļotāju 
dienās sanākuši kopā, lai teri-
torijas neskartumu, valdzināju-
mu un nesteidzīgumu izrādītu 
tieši jums!

Izpēti, ieplāno un izbaudi 
Lubāna ezera un dabas liegumu 
„Lubāna mitrājs” visā tā krāš-
ņumā!

Par pasākuma norisi plašā-
ka informācija pieejama www.
lubanamitrajs.lv, kā arī rakstot 
e-pastu: lubanamitrajs@gmail.
com vai zvanot 29234956.

Lubāna ezera Ceļotāju die-
nas 2019 finansiāli atbalsta Vid-
zemes plānošanas reģions un 
Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Informāciju sagatavoja  
ILZE SAUŠA, 

Lubāna mitrāja  
informācijas centrs

Lubāna ezera Ceļotāju dienas 2019
„No akmens laikmeta līdz mūsdienām”!
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14. jūnijā Madonā svinīgi 
atklāts Zemessardzes  
25. kājnieku bataljona rotas 
atbalsta punkts. 

Atklāšanas pasākumā pie-
dalījās aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks, Zemessardzes 
komandieris pulkvedis Egils 
Leščinskis, Zemessardzes 2. Vi-
dzemes brigādes štāba priekš-
nieks pulkvežleitnants Guntars 
Strazdītis, 25. kājnieku batal-
jona komandieris pulkvežleit-
nants Ģirts Pintāns, bataljona 
zemessargi, Madonas novada 
vadība, Valsts policijas Vidze-
mes reģiona pārvaldes Mado-
nas iecirkņa vadība.

Jaunais 25. kājnieku bataljo-
na rotas atbalsta punkts Madonā 
palīdzēs efektīvāk pildīt tā admi-
nistratīvās funkcijas un piesais-
tīt jaunus zemessargus. Tāpat 
rotas atbalsta punkts tiks izman-
tots ekipējuma uzglabāšanai.

ARONAS PAGASTĀ
Skāķu kalna kapos  
3. augustā 16.00
Līdēres Vecajos kapos  
10. augustā 14.30
Līdēres Jaunajos kapos  
10. augustā 16.00

BARKAVAS PAGASTĀ
Saikavas kapos 6. jūlijā 13.00 
(luterāņu) 
Barkavas kapos 3. augustā  
11.00 – Sv.Mise baznīcā un 
kapusvētki (katoļu)
Muižas kapos 3. augustā 12.00 
(luterāņu)
Muižas kapos 3. augustā 15.00 
(katoļu)

BĒRZAUNES PAGASTĀ
Grostonas kapos 27. jūlijā 13.00
Bērzaunes kapos 3. augustā 14.00

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

KALSNAVAS PAGASTĀ
Jāņukalna kapos 29. jūnijā 13.00 
Veckalsnavas kapos 27. jūlijā  
(jāseko informācijai) 

LIEZĒRES PAGASTĀ
Liezēres kapos 3. augustā 14.00

ĻAUDONAS PAGASTĀ 
Ļaudonas kapos 30. jūnijā 14.00
Pārupes kapos 13. jūlijā 14.00
Mētrienas kapos 4. augustā 14.00

MADONAS PILSĒTĀ
Madonas pilsētas kapos  
27. jūlijā 13.00
Liseskalna kapos 3. augustā 14.00

MĀRCIENAS PAGASTĀ 
Mārcienas pagasta kapos  
6. jūlijā 14.00

MĒTRIENAS PAGASTĀ 
Ozolkalna kapos 7. jūlijā 14.00

OŠUPES PAGASTĀ 
Krievbirzes kapos 20. jūlijā 12.00

PRAULIENAS PAGASTĀ 
Vistiņlejas kapos 20. jūlijā 13.00

SARKAŅU PAGASTĀ
Sarkaņu kapos 13. jūlijā 15.00

VESTIENAS PAGASTĀ
Vecajos kapos 27. jūlijā 15.00
Jaunajos kapos 27. jūlijā 16.00
Tolkas kapos 3. augustā 16.00

Informāciju apkopoja  
INGA ARĀJA, 

Madonas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas galvenā 

speciāliste, kultūras darba 
organizatore

Kapusvētki 
Madonas 
novadā

VELO ekskursija “Starp divām muižām: Lautere–Lubeja”

Madonā atklāj Zemessardzes rotas atbalsta punktu
tilpst Cesvaines, Gulbenes, Ma-
donas un Lubānas novadi.

Zemessardze ir lielākā Na-
cionālo bruņoto spēku struktū-
ra un teritoriālās aizsardzības 
pamats. Zemessardzē uzņem 
Latvijas pilsoņus, kuri sasnie-
guši 18 gadu vecumu, bet nav 
vecāki par 55 gadiem. Informā-
cija par prasībām uzņemšanai 
Zemessardzē ir atrodama Ze-
messardzes mājas lapas www.
zs.mil.lv sadaļā – Prasības uz-
ņemšanai Zemessardzē.

Lai vienkāršotu pieteikša-
nos dienestam Zemessardzē un 
veicinātu atgriezenisko saiti ar 
iedzīvotājiem, darbu sācis arī 
Zemessardzes vienotais dien-
nakts tālruņa numurs – 1811.

Informāciju sagatavoja 
LAIMA ĶEVERE, 

Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Zemessardzes 25. kājnieku 
bataljons ir dibināts 1991. gada 
17. oktobrī, bet 2002. gadā tas ti-
ka apvienots ar Madonas 26. kāj-
nieku bataljonu. Zemessardzes 
25. kājnieku bataljona pamatuz-
devums ir attīstīt jaunās un uz-
labot jau esošās kaujas spējas un 

iemaņas, lai nodrošinātu tā atbil-
dības rajona aizsardzības uzde-
vumu izpildi, dalību starptautis-
kajās operācijās, kā arī atbalstu 
valsts, pašvaldību un civilajām 
institūcijām. Zemessardzes 25. 
kājnieku bataljons atrodas Gul-
benē. Tā atbildības teritorijā ie-

Šī gada 20. jūlijā (sestdienā) 
notiks tradicionālā VELO 
ekskursija pa Madonas novadu. 
Šoreiz dosimies braucienā 
pa Vidzemes augstienes 
ainaviskajiem ceļiem un tuvāk 
iepazīsim ceļa posmu starp 
divām vēsturiskām muižām – 
Lauteri un Lubeju. 

Pasākums tiek organizēts kā 
ekskursija grupas vadītāja pava-
dībā, gida stāstus stāstīs Danu-
ta Kiopa. Visu dienu līdzi brauks 
tehniskās palīdzības transports. 
Dienas laikā veiksim maršrutu 
20 km garumā. 

Braukšanas temps būs ne-
steidzīgs. Uz vienu galu brauk-
sim ar velosipēdiem, pret stā-
vākajiem pakalniem stumsim 

riteņus pie rokas, bet atpakaļce-
ļā uz starta vietu un auto stāv-
laukumu šoferīšus nogādās 
organizatoru transports. Pie-
dāvājam arī velosipēdu trans-
portēšanu no Madonas, Kusas, 
Ozoliem un Liezēres.

Velo ekskursijas dalībnie-
kiem vēlams līdzi ņemt velosipē-
da vai transportlīdzekļa vadītā-
ja apliecību, mugurā vilkt košu 
apģērbu, lai esam pamanāmi uz 
ceļa.  Bērni līdz 12 gadu vecu-
mam braucienā var piedalīties 
tikai vecāku pavadībā, vēlama 
velo ķivere. 

Pasākumu organizē Mado-
nas novada pašvaldības Uzņē-
mējdarbības un tūrisma attīstī-
bas nodaļa.

MARŠRUTS UN PIETURVIETAS:

· No 10.30 tikšanās Laute-
rē pie tautas nama, Aronas pag., 
Madonas novads.

· 11.00 VELO ekskursijas 
sākums. 

· Lauteres tautas nams.
· Lauteres muižas apkārtne.
· Stādu un ogu audzēšanas 

saimniecība “Krūmēni”.
· Lauteres pilskalns (kāp-

jam kalnā).
· Viesu māja “Kučuru dzir-

navas”.
· Brīvdienu māja “Gravas 

dzirnavas”.  
Pusdienu pikniks (līdzi jā-

ņem savas maizītes).
· Svētais kalns 260 m.vjl. 

(kāpjam kalnā).

· TV seriāla “Likteņa lī-
dumnieki” filmēšanas vietas.

· Lubejas muižas apkārtne.
· Koka amatnieka un tek-

stilmākslinieces sēta “Jaunkaļ-
ņi”.

· 7.00 noslēgums un šoferī-
šu vešana uz Lauteri pēc auto-
mašīnām.

Pieteikšanās 10.–18. jūlijam, 
sūtot īsziņu vai zvanot pa tel. 
29130437. 

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas  
tūrisma darba organizatore
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Vasaras Saulgriežu pasākumi novadā
ARONAS PAGASTĀ
21. jūnijā 20.00 Kusas estrādē
Vasaras Saulgriežu svinības Kusā.
Kopīga vainagu pīšana.
Dalība bez maksas.

22.00 Kusas estrādē
Vasaras Saulgriežu svinības Kusā.
Svētku ieskandināšana, 
ugunskura iedegšana, danči. 
Muzicēs grupa “Sveķi”.
Ieeja bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ
21. jūnijā 09.15 
Barkavas pamatskolas parkā
Pasākums “Gadsimta garākā līgodziesma”.
Folkloras kopas „Madava” pieslēgšanās 
Radio 2 tiešraidei. 
Ieeja bez maksas.

22. jūnijā 15.00 
Barkavas estrādē
Uzvedums „Izdomāts jautri bēdīgs notikums 
kādā Latvijas pagastā Jāņu vakarā”.
Piedalās Praulienas un 
Barkavas pagastu pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

23. jūnijā 22.00 
Barkavas estrādē
Līgo balle. Ieeja bez maksas.

BĒRZAUNES PAGASTĀ
21. jūnijā 20.00 
Bērzaunes pagasta estrādē „Aizvējš”
Ielīgošana ar Bērzaunes pagasta 
amatiermākslas kolektīviem.
 Ieeja bez maksas.

21. jūnijā 22.00 Bērzaunes pagasta estrādē 
„Aizvējš”.  Zaļumballe kopā ar grupu 
“Ir variants”.  Ieeja bez maksas.

KALSNAVAS PAGASTĀ
  23. jūnijā 16.00 Jura Alunāna 
parka estrādē Jaunkalsnavā
 Līgo uzvedums kopā ar 
Praulienas un Barkavas 
pašdarbniekiem “Izdomāts, jautri 
bēdīgs notikums kādā Latvijas 
pagastā Jāņu vakarā”. 
 Pēc uzveduma atpūtas 
vietu ielīgošana ar Kalsnavas 
pašdarbniekiem.
 Balle ar grupu “Ginc un Es”.
 Ieeja visās svētku norisēs bez maksas.

LAZDONAS PAGASTĀ
  23. jūnijā 22.00 
Lazdonas pagasta “Bērzsalās”  
Līgo nakts zaļumballe. 
Spēlē Sergejs Bogdanovs. 
Ieeja bez maksas.

LIEZĒRES PAGASTĀ
23. jūnijā no 15.00 līdz 03.00 Jaunatnes ielā
 Līgo Ozolos!
No 15.00 Līgo skrējiens 
(bērnu, pieaugušo 5 km un 11 km distances).
17.00 dažādas Līgo aktivitātes – umurkumurs, 
sievu nešana kalnā un citas.
 Kino teltī būs iespēja noskatīties Alises 
Zariņas fi lmu “Blakus”.
 20.00 Liezēres amatierteātra izrāde 
“Ezermaļu krokodils”.
 Pēc izrādes Jāņu ugunskura iedegšana un 
Līgo nakts balle. Spēlē grupa “Ilūzija”.
 Ieeja bez maksas.

ĻAUDONAS PAGASTĀ 
23. jūnijā 20.00 
Ļaudonas pagasta estrādē
“Līgo Ļaudonā!”.  Teatralizēts uzvedums 
“Sievu lūkojoties”.
 Piedalās Ļaudonas pagasta 
amatiermākslas kolektīvi.
 Ieeja bez maksas.

 23. jūnijā 22.00 
Ļaudonas pagasta estrādē 
 Līgo danči. Ieeja bez maksas.

MADONAS PILSĒTĀ
No 11. jūnija Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja Izstāžu zālēs
Tematiskas izstādes no muzeja krājuma 
“Jostas” un “Alus trauki”.
 Ieeja bez maksas.
 21. jūnijā 18.00 Madonas pilsētas estrādē
Izrāde “Skroderdienas Silmačos”. 
Režisors Intars Rešetins.
 Biļetes cena: 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 EUR.

22. jūnijā no 19.00 līdz 02.00 
Madonas pilsētas estrādē
Ielīgosim Saulgriežus Madonā!
19.00 Vainagu vīšana, ugunskura rotāšana 
Jāņa siera siešana, pancaga vārīšana un 
kārtīgs speķis kopā ar “Latgolys goldu”
Interaktīva darbošanās baudot un radot 
latviskās zīmes dabas materiālos kopā ar 
vides gidi Danutu Kiopu
20.00 “Pār kalniņu Līgo nāca” koncertu 
izdejos TDA “Vidzeme”, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Vidzeme”, bērnu deju 
kolektīvs “Atspole”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Atāls”, senioru deju kolektīvi  
“Labākie gadi” un “Atvasara”.
Ap 21.30 Ugunskura iedegšana
No 22.00 līdz 02.00 lustīga balle ar 
muzikālo apvienību “Vintāža”, kuras rokās 
katra dziesma iegūst jaunu mūsdienīgu 
pieskārienu.
Darbosies kafejnīcas. 
Ieeja bez maksas.

MĀRCIENAS PAGASTĀ
23. jūnijā 21.00 pie Mārcienas pagasta 
pārvaldes ēkas
“Līgosim Mārcienā”!
 Līgo vakara ielīgošana kopā ar Silmaču 
ļaudīm, ķimeņu siers, dziesmas un dejas 
pie ugunskura radu, draugu un pagasta 
pašdarbnieku pulkā.
 Muzicēs grupa “Brālīši”.
 Ieeja bez maksas.

MĒTRIENAS PAGASTĀ
23. jūnijā 22.00 

Mētrienas pagasta estrādē
Līgo nakts zaļumballe.
Ieeja bez maksas.

OŠUPES PAGASTĀ
21. jūnijā 21.00 Degumnieku 

centra “bērnudārza laukumā”
Saulgriežu nakts maģiju izbaudīt 

aicina Degumnieku tautas nama 
pašdarbības kolektīvi.

 Ieeja bez maksas.

21. jūnijā 23.00 Degumnieku centra 
“bērnudārza laukumā”
 Zaļumballe. 

Muzicēs grupa “Sokrāta brīvdienas”.
 Ieeja bez maksas.

PRAULIENAS PAGASTĀ
22. jūnijā 20.00 
pie Saikavas tautas nama
Uzvedums ar dziedāšanu un dejošanu 
“Izdomāts, jautri bēdīgs notikums kādā 
Latvijas pagastā Jāņu vakarā”.
 Piedalās Praulienas un Barkavas pagastu 
pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

 22. jūnijā 22.00 
pie Saikavas tautas nama
Atpūtas vakars. 
Spēlē Dzintars un Adrija Apiņi.
 Līdzi ņemam pledus, grilus, groziņus.
 Ieeja bez maksas. 

SARKAŅU PAGASTĀ
23. jūnijā 18.00 Biksēres estrādē
Teatralizēts uzvedums 
“Līgo vakars Mūsmājās”.
 Piedalās tautas nama “Kalnagravas” 
amatiermākslas kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

23. jūnijā 21.00 Biksēres estrādē 
 Jāņu nakts balle. 
Spēlē grupa “Māgas”.
 Ieeja bez maksas.

 VESTIENAS PAGASTĀ
22. jūnijā 15.00 
Vestienas pagasta estrādē
Liezeres amatierteātra izrāde 
“… no Jāņiem līdz Pēteriem…”.
 Ieeja bez maksas.

Informāciju apkopoja 
INGA ARĀJA,

Madonas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas

galvenā speciāliste, 
kultūras darba organizatore

2019. gada jūnijs
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –  

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

Atbildīgā par izdevumu – 
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

MADONAS NOVADA
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Pēc divu gadu pārtraukuma 
FIME Eiropas čempionāta posms 
enduro atgriežas Latvijā. 

Šoreiz Eiropas spēcīgākie 
enduro braucēji startēs Mado-
nā, kur 29.–30. jūnijā norisinā-
sies FIME Eiropas čempionāts 
trešais posms. Abos datumos 
paralēli norisināsies arī Balti-
jas, Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas čempionātu posmi, kas šo 
nedēļas nogali Madonā padarīs 
par grandioziem enduro svēt-
kiem.

Šogad FIME Enduro kalen-
dārā paredzētas četras sacen-
sības, no kurām divas jau aiz-
vadītas Portugālē un Slovākijā. 
Pirmos divus posmus pārstā-
vēja viens no Latvijas vadoša-
jiem enduro braucējiem Edgars 
Siliņš, kam Portugāles posmā 
250 4T klasē izdevās sasniegt 
pjedestālu. Tas šobrīd Edgaram 
ar 52 punktiem sezonas kopvēr-
tējumā ļauj ieņemt augsto tre-
šo vietu un sniedz iespēju se-
zonas vērtējumā pacīnīties par 
medaļu.

Zināms, ka Eiropas čempio-
nāta enduro trešajam posmam 
pieteikušies trīs spēcīgākie lat-
viešu enduro sportisti – Ed-
gars Siliņš (“Motosports RT”), 
kurš ar 403. starta numuru 
par uzvaru cīnīsies 250 4T kla-
sē, Andris Grīnfelds (“CEC I.S. 
Racing”) ar 217. starta numu-
ru startēs Juniori E23 klasē un 
Gints Filipsons (“CEC I.S. Ra-
cing”) ar 411. starta numuru – 
250 4T klasē.

Edgars Siliņš Madonā sa-
gaida “spraigas cīņas divu die-
nu garumā un interesantu tra-
si.” Kā arī uzskata, ka “tā ir 
katra paša vēlme, piedalīties 
vai nē, taču katru gadu mums 
nenotiek šāda līmeņa sacensī-
bas. Madonas trase vienmēr ir 
bijusi ļoti atbilstoša enduro sa-
censībām, tāpēc visi tiekamies 
Madonā!” Šim posmam latvie-
šu sportisti sākuši gatavoties 
kopš sezonas sākuma. “Labs 
treniņš bija notikušais Latvi-
jas čempionāta posms enduro 
sprintā Madonā. Pēc iepriekšē-
jām sacensībām Paikusē man 
bija neliela pauze un atpūta, bet 
esam atgriezušies ritmā un re-
gulāri trenējamies gaidāmajām 
sacensībām Madonā,” atklāj 
Andris Grīnfelds. 

Visi kā viens uzskata, ka ša-
jā posmā latviešu enduro spor-

tistiem noteikti ir jāpiedalās, jo 
tās ir šī gada visaugstākā mē-
roga sacensības enduro, kas no-
tiks Latvijā.

Kā atzīst Gints Filipsons: 
“Šāda mēroga sacensības Lat-
vijā nenotiek katru gadu. Arī 
organizatori sacensības būs no-
organizējuši kā vienmēr aug-
stā līmenī, šie būs enduro svēt-
ki, kurus ir jāizbauda ikvienam 
enduro sportistam. Latviešu 
sportistiem ir jāparāda, ka mēs 
varam sasniegt augstus panā-
kumus Eiropas čempionātā en-
duro un ir jāparāda arī tas, ka 
esam daudz latviešu sportistu, 
kas piedalās “mājas” sacensī-
bās, lai arī būtu lielāka kopības 
sajūta.”

Kopā sacensībās pieteiku-
šies 103 dalībnieki no 13 Eiro-
pas valstīm – Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas, Polijas, Somijas, 
Zviedrijas, Norvēģijas, Čehi-
jas, Slovākijas, Francijas, Itā-
lijas, Nīderlandes un Anglijas. 
Dalībnieku saraksts – http://
site-796865.mozfiles.com/fi-
les/796865/Star t ing _ list_
Madona_4v.pdf.

Skatītāji sacensību star-
tu Madonā varēs vērot pilsē-
tas centrā, Saieta laukumā 1. 
Sacensības norisināsies divas 
dienas. Gan pirmajā, gan otra-
jā sacensību dienā trase sastā-
vēs no trīs apļiem, katra apļa 
garums 60 kilometri un viens 
aplis ietvers divus ātruma tes-
tus – enduro un krosa. Speciā-
lie testi notiks “Smeceres sils” 
trasē. Abās dienās kopumā 
sportistiem būs jāpārvar 320 
kilometru gara distance (6 ap-
ļi) un 12 ātruma testi. 

Eiropas čempionātā Mado-
nā sportisti startēs šādās kla-
sēs: Juniori U21, Junior E1, Ju-
niori E23, Līdz 250cc 2T, Virs 
250 2T, Līdz 250 4T, Virs 250cc 
4T, Seniori, Sievietes. 

Sacensību nolikums pie-
ejams FIME Eiropas čempionā-
ta enduro Madonas posma ofi-
ciālajā mājaslapā  http://www.
endurolatvia.lv/.  Dalībniekiem 
par pieteikšanos konsultēties 
Latvijas Motosporta federācijā 
vai rakstot e-pastu: info@endu-
rolatvia.lv.

Informāciju sagatavoja
KASPARS KUĻIKOVS,

Latvijas Motosporta federācijas 
ģenerālsekretārs

Sacensības organizē biedrība “LatvianBaja” sadarbībā ar Latvijas Motosporta federāciju (LaMSF), 
Eiropas Starptautisko motociklistu federāciju (FIME), Igaunijas un Lietuvas Motociklistu federāci-
jām. Pasākumu atbalsta Madona novada dome, Latvijas Sporta federāciju padome, Motofavorīts, Pro 
Timing, Smeceres sils, Torley un Wolfgang Butzner Marekting (WBM).

Madonā norisināsies Eiropas čempionāts enduro
SACENSĪBU PROGRAMMA: 
Piektdien, 28. jūnijā no plkst. 11.00 reģistrētajiem 
sportistiem būs iespēja iepazīties ar trasi. Eiropas 
čempionāta trešā posma “Enduro Madona 2019” 
sacensību atklāšana notiks piektdien, 28. jūnijā 
plkst. 18.30 Saieta laukumā ar sekojošu program-
mu:

17.30–18.00 DJ [Ex] da Bass 

18.00–18.30 3LIVE PROJECT.

18.30–19.00 atklāšana ar PULSA EFEKTS

19.00–19.30 – 3LIVE PROJECT.

Starti sestdien, 29. jūnijā un svētdien, 30. jūnijā 
sāksies no plkst. 9.00. 


