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Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagastu un Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ar lepnumu par Madonas novadu         
      Dziesmu svētkos

audzēkņu darbi bij a redzami izstādē 
Kongresu namā, to vidū 6 Madonas 
Bērnu un jauniešu centra pulciņi, no 
kuriem priekšnesuma „Jautrās pirt-
nieces” dalībnieki mākslas konkursā 
„Tērpies zaļāk!” ieguva Bronzas diplo-
mu. Priekšnesumu palīdzēja sagatavot 
skolotājas Inese Zīle, Vineta Blumberga 
un Aij a Vanaga. Laureātu titulu ieguva 
arī Degumnieku pamatskolas lietišķās 
mākslas pulciņa „Saulespinums” au-
dzēkņi ar darbu „Mazs putniņš vēsta 
pasaulei” (skolotājs Māris Šķēls). Ma-

Ar lepnumu par Madonas novadu         
Dziesmu svētkos

aizvadīts galvenais šā gada māks-
linieciskās pašdarbības kolektīvu 
notikums – 10. Skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētki. Par gatavošanos 
svētkiem pašvaldības izdevumā Valda 
Kļaviņa ir sniegusi regulāru informācij u 
vairāku mēnešu garumā, tāpēc svarīgi 
arī izvērtēt, kā izdevies iecerētais, un 
tas, kam bij ām gatavojušies. Dziesmu 
svētku norisē bij a iesaistīta liela daļa 
novada iedzīvotāju – dalībnieki, viņu 
ģimenes, draugi – visi dzīvojām līdzi. 
No Madonas novada svētkiem gatavo-
jās 104 kolektīvi ar 1954 dalībniekiem, 
bet kā svētku dalībnieki šo iespēju 
izcīnīja 32 kolektīvi ar 657 svētku dalīb-
niekiem. Tieši tāpat kā Latvij ā kopumā 
(gatavojās 101 228 dalībnieki, bet kā 
svētku dalībnieki bij a 31 tūkstotis) tā ir 
aptuveni viena trešdaļa. 

Svētkiem gatavojās 5 Madonas no-
vada skolēnu kori, visi arī tika uz svēt-
kiem, kā arī Madonas 1. vidusskolas 5. 
– 9. klašu koris, Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skolas 5. – 9. klašu koris un 
Madonas Valsts ģimnāzij as jauktais 
koris saņēma Zelta diplomus (vadītāja 
Ija Voiniča). No 31 tautas deju kolektī-

va svētkos piedalījās 22. 
Ar 4 deju kolektīviem 
svētkos piedalījās deju 
kolektīvu vadītāja Daiga 
Maderniece. Laureātu 
nosaukumu ieguva De-
gumnieku pamatskolas 
3. – 6. klašu deju kolek-
tīvs (vadītāja Daiga Ru-
bene). Madonas kultūras 
nama deju grupa „Aliens 
2” bij a vienīgais kolektīvs 
(skolotāja Ināra Cakule), 
kurš svētkos no Madonas 
novada piedalījās mūs-
dienu deju koncertā Kongresu namā. 
Novada konkursā dejoja 15 mūsdienu 
deju grupas. No 18 mazajiem mūzikas 
kolektīviem, kas gatavojās, svētkos va-
rējām klausīties Vestienas pamatskolas 
solistu Konstantīnu Vuškānu (skolotāja 
Vineta Dāve). Pirmo reizi Mežaparka 
lielajā estrādē uzstājās folkloras kopas. 
No Madonas novada 3 folkloras kopām 
svētkos piedalījās Madonas 1. vidus-
skolas folkloras kopa „Madaviņa” (va-
dītāja Ingrīda Grudule). No 17 vizuāli 
lietišķās mākslas pulciņiem 9 pulciņu 

pateiktos Madonas novada kolektīvu 
vadītājiem un pedagogiem, ļaudīm, 
kas ieguldīja savu enerģij u un laiku 
rūpēs par Madonas novada delegācij u, 
Madonas novada pašvaldība mūzikas 
skolas Laimas zālē aicināja uz skaistu 
kopābūšanas mirkli. Svinīgajā brīdī tika 
pasniegti pelnīti pateicības raksti, ziedi 
un izteikts gandarījums par Dziesmu 
svētku norisi. 

Atliek vien izteikt cerību, ka tur-
pināsies novada pašvaldības atbalsts 
mākslinieciskās pašdarbības kustībai, 
lai Madonas novadā joprojām aktīvi 
darbotos gan kori, gan deju un citi rado-
šie kolektīvi, jo to vadītāji un dalībnieki 
ir apņēmības pilni strādāt un doties ceļā 
uz nākamajiem Dziesmu svētkiem.

gUNiTa kļaviņa, 
DziNTra sTraDiņa
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donas novada svētku dalībnieku vidū 
bij a arī biedrības „Mēs saviem bērniem” 
deju grupa „Mazais cilvēciņš” ar 27 
dalībniekiem, kuri uzstājās Vērmanes 
dārzā uz Lielās skatuves (skolotāja 
Lienīte Ozolniece).

Kopumā par aizvadīto svētku 
norisi Madonas novads var būt ganda-
rīts – viens no kuplāk pārstāvētajiem 
novadiem valstī, labas sadarbības 
rezultātā noorganizēti normāli sadzī-
ves apstākļi svētku dalībniekiem, arī 
karstums pārdzīvots veiksmīgi. Lai 

Arī vasarā novada aktivitātes neapsīkst – kultūrā, sportā, ikdienas gaitās

Madonas novadu svētku gājienā galvaspilsētas ielās pirmo reizi 
ievadīja jaunais novada ģerbonis, ko braši nesa A. Ezeriņa vadītā 
Tautas deju kolektīva “Vidzeme” dejotāji. Skaisti un saposušies 
novadu pārstāvēja arī visi pārējie dalībnieki.

Novada pašvaldība pulcēja kolektīvu 
vadītājus un pedagogus, 
lai pateiktu paldies par ieguldīto darbu 
ceļā uz Dziesmu svētkiem.

10. Skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju 

svētkos 
no Madonas novada 

piedalījās 
657 svētku dalībnieki 

32 kolektīvos
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Madonas novada pašvaldības  
29. jūnija domes sēdē izskatīto jautājumu pārskats

• Pieņem lēmumus piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu; 

• Nosaka, ka medību tiesības Madonas novada pašvaldībai piederošajos 
vai lietojumā esošajos zemes gabalos drīkst iznomāt uz laiku, kas nav ilgāks par 
pieciem gadiem;

– no 03.01.2011. nosaka  maksu par medību tiesību izmantošanu meža pla-
tībās un ārpus meža zemes platībās – LVL 0,10 apmērā par vienu ha, papildus 
aprēķinot PVN;

– šis lēmums piemērojams arī nomas līgumiem, kuru termiņš tiek pagarināts 
pēc medību tiesību nomnieka pieprasījuma.

• Piešķir politiski represētās personas statusu Valentīnai Bebrei.
• Atbrīvo no Madonas sporta centra telpu nomas maksas 2010. gada 7., 8. 

augustā biedrību “Madonas invalīdu atbalsts centrs” Vidzemes zonas invalīdu 
sporta sacensību organizēšanai. 

• Samazina maksas apmēru par telpu nomu Madonas sporta centrā kafejnīcai 
„Zelta loks” par 50%  2010. gada jūlija, augusta un septembra mēnešos. 

• Nosaka  Madonas pilsētas stadiona nomas maksu treniņnometnēm  LVL 
14,- (papildus aprēķinot PVN) apmērā par vienu dienu.

• Pieņem Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 22 „Par 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā”. 

• Groza Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2009. (protokols Nr. 17; 
49. p.) lēmumā noteikto štata vienības „Madonas pilsētas pārvaldes vadītājs” 
nosaukumu uz „Madonas pilsētas pārvaldnieks”. 

• Apstiprina 2010. gada 11. jūnija Dzelzavas pagasta pārvaldes kustamās 
mantas – 1988. gada izlaiduma vieglās pasažieru automašīnas UAZ 3152 ar 
reģistrācijas Nr. BM 5055 atkārtotās izsoles rezultātus.

• Apstiprina maksas pakalpojumus Smeceres sila sporta bāzē: 

GUĻBŪVES  MĀJAS
1. Citu valstu izlases pieaugušie 10 lati 1 diennakts 1 cilvēkam, cenā iekļauta 

trases izmantošana īre
Bērni 7 lati 1 diennakts 1 cilvēkam, cenā iekļauta 

trases īre
2. Trases īre sportistu, kuri nav Madonas 

novada iedzīvotāji, treniņnometnēm
0,30 lati

1 lati 
bērniem (diena)

pieaugušajiem (diena)
3. Dušas izmantošana 0,50 lati

1 lati
bērniem

pieaugušajiem
4. Mājiņas īre Ne mazāk 

kā 25 lati
5. Latvijas iedzīvotāji

Pieaugušie 7 lati viena diennakts
Bērni 5 lati viena diennakts
Papildus vietas
Ar saviem matračiem 3 lati viena diennakts

1. BMX barjera 1 st. 10 lati
2. Telts vieta 1 lati no telts (10 m2)
3. Bāzes īre, izņemot pašvaldības 

organizētus pasākumus (neietilpst BMX 
trases un guļbūves māju īre)

100 lati par vienām sacensībām 

Papildināt Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009. sēdē (protokols 
Nr. 13;13. p.)

• Nolemj Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēgt deleģējuma 
līgumu ar Valsts Zemes dienestu par augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas datu bāzes uzturēšanu.

• Nolemj mainīt Madonas novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar 
adresi Saules iela Nr. 65E, Madona, Madonas novads, pret I. Valpēterei un I. 
Melbārdei piederošo zemesgabalu ar adresi Gaujas iela 41A, Madona, Madonas 
novads. 

• Nolemj izslēgt no Madonas novada pašvaldības ielu un ceļu reģistra ceļu 
V 895 – Plekšēni ar kopējo garumu 1,06 km.

• Piešķir  līdzfinansējumu 10% apmērā, t.i., Ls 1400,- no projekta attiecināma-
jām izmaksām Biedrības „Sporta klubs Ozolciems” projektu „Tūrisma tehnikas 
un kāpšanas sienas aprīkojuma iegāde”.

• No 2010. gada 6. augustu nolemj  izslēgt no Kalsnavas pagasta PII „Lācītis 
Pūks” štatu saraksta vienu pirmsskolas skolotāja štata vienību, vienu skolotāja 
palīga štata vienību un vienu pavāra štata vienību.

• Atļauj komandēt Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieci K. Štālu dalībai 
starptautiskajās apmācībās Aizputē no 08.08.2010. līdz 20.08.2010. un piešķir Ls 
100,00 K. Štālai dalībai starptautiskajās apmācībās Aizputē no budžetā izglītības 
pasākumos atbalstam talantīgiem skolēniem paredzētajiem līdzekļiem.

• Piešķir Ls 700,00 biedrībai „Intelekts” starptautiskā glezniecības plenēra 
„Laisma 2010” organizēšanai no budžetā kultūras pasākumu nesadalītajiem 
līdzekļiem.

• Sadala 2010. gada mērķdotāciju Ls 8712,00 interneta tīkla pieslēgumiem 
Madonas novada bibliotēkās.

• Piešķir Ls 75,00 Madonas pilsētas 1. vidusskolas skolnieka O. Deigeļa da-
lībai projektā „Satikšanās” Mālpils muižā no š. g. 25. līdz 30. jūlijam no budžetā 
kultūras pasākumiem nesadalītajiem līdzekļiem.

• Nolemj atsavināt – pārdot Madonas novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu – dzīvokli Jaunā ielā 2-10, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas 
novads un 501/9459 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes (kadastra numurs 7074 900 1105), dzīvokļa īrniekam, apstiprina nekustamā 
īpašuma nosacīto cenu Ls 1300,- (viens tūkstotis trīs simti lati  00 santīmi). 

• Apstiprina četrus  zemes ierīcības projektus.
• Noslēdz sabiedrisko apspriešanu par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Madonas novada teritorijā un apstiprina sabiedriskās 
apspriešanas rezultātus saskaņā ar pielikumu.

• Apstiprina Madonas novada pašvaldības domes nodomu noteikt aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novada teritorijā 
uz 5 gadiem. 

• Pieņem Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 23 „Par 
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā”. 

• Nolemj veikt 5 informatīvo stendu-karšu „Madonas rajons” rekonstruk-

ciju, nomainot esošo stendu dizainu, kartogrāfiju un informāciju. Stenda-kartes 
vizuālajā daļā iekļaut šādu informāciju:

– Uzrakstu „Madonas novads”;
– Madonas novada ģerboni;
– Madonas novada karti, kurā atainots autoceļu tīkls; dzelzceļš; pilsētas, 

pagasti un apdzīvotas vietas; novada un pagastu administratīvās robežas un 
nosaukumi; rezervātu un aizsargājamo ainavu apvidu robežas un nosaukumi; 
lielākās upes, ezeri un to nosaukumi; kalni, kuru augstums lielāks par 200 m v.j.l. 
un to nosaukumi;  lielākie purvi un to nosaukumi.

– Ar kartogrāfiskiem simboliem uz kartes atainot: slimnīcu, degvielas uzpildes 
stacijas, ēdināšanas vietas, naktsmītnes, Tūrisma informācijas centrus.

– Kartogrāfijas apzīmējumu skaidrojumu LV un ENG valodās. 
– 3 – 5 fotogrāfijas, kuras raksturo Madonas novada dabas vērtības. 
Stendam, kurš atrodas Ošupes pagastā pie Lubāna mitrāja tūrisma infor-

mācijas punkta, informatīvo daļu papildināt ar informāciju par Lubāna ezera 
apkārtnes tūrisma piedāvājumu. 

● Nolemj palielināt SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” (reģistrācijas 
numurs  45403004861) pamatkapitālu par LVL 168550 (Viens simts sešdesmit 
astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit lati), Mārcienas pagasta pārvaldei izdarot 
mantisko ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaitu.

● Piešķir Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam 
Ceļapīteram dalītu, apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas 
no 12.07.2010. līdz 19.07.2010.; no 21.07.2010. līdz 28.07.2010. un no 30.07.2010. līdz 
10.08.2010.  par darba periodu no 20.03.2009. līdz 19.03.2010. un apmaksātu pa-
pildus atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu  no 11.08.2010.  līdz  17.08.2010.

Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 12.07.2010. līdz 15.08.2010. 
domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Lungevičs, saņemot darba samaksu, kāda noteikta domes priekšsēdētājam.

• Nolemj  ņemt aizņēmumu Valsts Kasē ar valsts kases noteikto procentu 
likmi 52 316,14 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem, 
Liezeres pagasta teritorijā realizētā projekta „Skolas korpusa rekonstrukcija par 
jauniešu centru” aktivitāšu veikšanai. Aizņēmuma valūta – EUR. 

• Apstiprina Dzelzavas pagasta pārvaldes pakļautībā esošai automašīnas 
– mikroautobusa FORD TRANZIT izmantošanas tarifu patērētājiem 0,28 LVL/
km. 

 Izveido komisiju interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotāciju 
sadalei šādā sastāvā:

– Daiga Elga Ābola Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietniece, komisijas priekšsēdētāja,

– Valdis Vucāns – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs,
– Solvita Seržāne – Izglītības nodaļas vadītāja,
– Sarmīte Jansone – Izglītības nodaļas speciāliste skolvadības jautājumos,
– Biruta Vindele – Finanšu nodaļas vadītāja,
– Vija Nellija Pelše – Bērnu un jauniešu centra metodiķe,
– Jānis Irbe – Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora vietnieks. 
Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Madonas 

novada pašvaldības Izglītības nodaļa.
Atzīst par spēku zaudējušu Madonas novada pašvaldības domes 09.07.2009. 

lēmumu (prot. Nr. 3; 8.p.). 

• Apstiprina Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 24 
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Madonas novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatskolu pirmsskolas grupās”.

Atceļ Madonas novada pašvaldības domes 29.04.2010. lēmumu „Par saistošo 
noteikumu „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība 
Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatskolu pirmsskolas 
grupās” apstiprināšanu” (prot. Nr. 10; 24.p.).

• Nolemj komandēt: 
– Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieku P. Rozenbaku dalībai starptautiskajā 

ģeogrāfijas olimpiādē Taivānā, Taipejā no 2010. gada 29. jūlija līdz 4. augus-
tam.

– Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieci A. Poli dalībai starptautiskajā bioloģijas 
olimpiādē Korejā, Čangvonā no 2010. gada 11. jūlija līdz 18. jūlijam.

Piešķir finansējumu daļējai ceļa izdevumu atmaksai no budžetā izglītības 
pasākumos atbalstam talantīgiem skolēniem paredzētajiem līdzekļiem.

• Apstiprina Madonas novada pašvaldības delegācijas sastāvu braucienam 
laikā no š. g. 27. līdz 30. augustam uz Tranosu, Zviedrijā: Ā. Vilšķērsts – Madonas 
novada pašvaldības izpilddirektors, J. Kļaviņš – Madonas novada pašvaldības 
kultūras darba organizators, Vita Mālniece – grafiķe, Māris Karlsons – keramiķis, 
Vanda Podiņa – daiļamata meistare, Inese Jakobi – māksliniece.

• Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 25 „Par Madonas novada pašvaldības 
2010. gada  budžeta grozījumiem”.

• Samazina maksas apmēru par trenažieru zāles telpu nomu Madonas sporta 
centrā individuālā darba veicējam Valdim Balodim par 50% 2010. gada jūlija, 
augusta un septembra mēnešos. 

• Iznomā sieviešu klubam ,,Rūtiņas” telpas Ošupes pagasta Ošupē, ,,Ošupe 
1” (telpu grupa Nr. 605)  saskaņā ar ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.

 Noteikt nomas maksu par minētajām telpām 1.- /viens/ lats mēnesī.
•Atļauj SIA „Holiday party” laikā no 11.08.2010. līdz 15.08.2010. organizēt 

Madonas pilsētas teritorijā  12. Starptautisko  gaisa balonu festivālu „LMT kauss 
2010”. Par balonu pacelšanās  nodrošināšanai nepieciešamo  laukumu (pļavu)  
izmantošanu jāvienojas  ar zemes īpašniekiem. Bez atlīdzības atļauj SIA „Holiday 
party”  festivāla sacensību centra vajadzībām izmantot Madonas pilsētas kultū-
ras nama telpas un uzstādīt  festivāla galveno skatuvi Saieta laukumā. Piešķir 
festivāla  dalībnieku  ēdināšanai Ls 1000,00 no kultūras pasākumiem plānotajiem 
nesadalītajiem līdzekļiem.

• Piešķir  Rīgas rajona jauniešu  orķestra atbalsta biedrībai Ls 120.00 no bu-
džeta līdzekļiem atbalstam talantīgiem skolēniem Ilmāra Bērziņa dalībai Rīgas 
rajona jauniešu orķestra projektos.

• Piešķir Ļaudonas pagasta pārvaldei  Ls 100,00 no budžetā kultūras pasā-
kumiem plānotajiem nesadalītajiem līdzekļiem T. Reitera piemiņai 02.07.2010. 
veltītā koru sadraudzības koncerta norisei Ļaudonā.

Pārskatu sagatavoja Ārija Brilovska, 
administratīvās nodaļas vadītāja 

Ciešā sadarbībā ar pašvaldību 
un citām sabiedriskajām organi-
zācijām aktīvu darbību Madonas 
novadā joprojām turpina Sarkanā 
Krusta Madonas nodaļa. 

Nodaļas brīvprātīgie darbinieki 
iesaistās gan pārtikas paku, gan 
apģērbu vākšanā, izsniegšanā, drīz 
dienas kārtībā būs palīdzība skolas-
bērniem, mācības uzsākot. Kā atzīst 
viena no aktīvākajām darbiniecēm, 
kas ikdienā strādā ar cilvēkiem, Vai-
ra Bičkovska, iedzīvotāji ar pateicību 
novērtē sniegto palīdzību. Pēdējā 
gada laikā pēc palīdzības Sarkanajā 
Krustā vēršas ap 20 cilvēku dienā. 
Nodaļas valdes locekle Velta Vil-
šķērste uzsver, ka ir patiess prieks, ja 
Sarkanā Krusta darbībai pievienojas 
jauni domubiedri, atbalstītāji un jo 
īpaši cieša saikne izveidojusies ar 
Rosrātes pilsētas Sarkanā Krusta 
nodaļu, kas ir viena no aktīvākajām 
nodaļām Vācijā. 

Arī šovasar vācu pārstāvji vie-
sojās Madonas novadā, lai apzinātu 
tālākas sadarbības iespējas un pa-
sniegtu dāvinājumu kolēģiem Latvi-
jā – pirmās palīdzības automašīnu. 
Madonas nodaļas vadītājs Gundars 
Riekstiņš izsaka gandarījumu par 
lielo dāvanu, ko lieti izmantos mājas 
aprūpes vajadzībām. Sadarbība ar 
vācu kolēģiem dod iespēju ne tikai 
rast papildus iespējas palīdzības 
sniegšanā iedzīvotājiem, bet arī vā-
cieši var pārņemt Latvijas pieredzi. 

„Vācijas Sarkanā Krusta kustība 
ir vairāk vērsta uz aktivitātēm, kas 
piesaista jauniešus, tiek rīkoti pasā-
kumi, apmācības, notiek koncerti un 
spēles, faktiski tas ir kā jaunatnes 
brīvā laika pavadīšanas klubs, bet 
Latvijā Sarkanā Krusta darbība vēr-
sta uz sociālās palīdzības sniegšanu. 
Vācijā šī funkcija ir valsts pārziņā, 
bet arī Sarkanais Krusts varētu pa-
līdzēt šajā ziņā,” uzskata Rosrātes 
Sarkanā Krusta vadītāja Ingeborga 
Šmidte. 

Madonas novada pašvaldības 
priekšsēdētāja vietniece Daiga Ābola 
un izpilddirektors Āris Vilšķērsts 
(abi ir arī aktīvi Sarkanā Krusta 
biedri) izsaka pateicību visiem 
brīvprātīgajiem, kas, palīdzot iedzī-
votājiem, iegulda ne tikai savu brīvo 
laiku un spēku, bet nereti arī perso-
niskos līdzekļus, jo ikviens atbalsts 
pašvaldībai šajos grūtajos laikos ir 
būtisks. Nodaļas izpilddirektore 
Olita Vaivode ir īpaši pateicīga 
Vairai Bičkovskai, Ritai Koskevičai, 
Skaidrītei Berķei no Madonas, Aijai 
Tronovai no Saikavas, Ilzei Kančai 
no Murmastienes un Andrai Pličai 
no Lubānas par aktīvu iesaistīšanos 
Sarkanā Krusta darbā. 

DziNTra sTraDiņa
              

Liels 
dāvinājums 
Sarkanajam 
Krustam

Šāds auto turpmāk palīdzēs 
operatīvāk veikt sociālās aprūpes 
pakalpojumus Madonas novada 
iedzīvotājiem.     
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Būvprojekti Madonas novadā  
saskaņā ar Būvniecības likuma 7. panta 5. punkta prasībām Madonas novada būvvalde informē par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm 01.06.2010. – 21.07.2010.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24  
“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība  
Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatskolu pirmsskolas grupās”

Objekta nosaukums Adrese Iesniegšanas 
datums

Būvniecības 
ierosinātājs

Būvvaldes pieņemtais lēmums

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija Madonā

Madona,  
Madonas novads

03.06.2010. A/S „Madonas 
ūdens”

04.06.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

Saimniecības ēkas 
rekonstrukcija

Rūpnīcas iela 3, Jaunkalsnava,  
Kalsnavas pagasts,  
Madonas nov.

14.06.2010. Žoržs 
Kudrjavcevs

15.06.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Ūdenskrātuves 
rekonstrukcija

„Kučuru dzirnavas”,  
Aronas pagasts,  
Madonas nov. 

15.06.2010. Jānis Mednis 15.06.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Dzīvojamās mājas jaunbūve „Plašumi”, Vestienas pagasts,  

Madonas nov.
18.06.2010. Inga Sokolova 19.06.2010.

Plānošanas un arhitektūras 
uzdevums

Pirts jaunbūve „Birztalas”, Bērzaunes pagasts, 
Madonas nov.

19.06.2010. Vitālijs 
Silmanovičs

19.06.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Augļu un ogu pirmap-strādes 
un uzglabāšanas ēkas 
jaunbūve

„Jāņkalni” , Vestienas pagasts, 
Madonas nov.

29.06.2010. Z\S Jāņkalni 30.06.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Vestienas ciema ielu 
rekonstrukcija

Parka, Gaiziņa, Kalna, Ozolu, 
Vestienas, Salāja ielas, Vestiena, 
Vestienas pagasts, Madonas nov.

29.06.2010. Madonas novada 
pašvaldība

30.06.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Tūrisma pakalpojumu 
laboratorijas rekonstrukcija

Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas 
pagasts,  
Madonas nov. 

29.06.2010. Barkavas 
arodvidusskola

01.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Atkritumu izgāztuves 
rekultivācija

„Dubītes”, Barkavas pagasts, 
Madonas nov.

30.06.2010. Madonas novada 
pašvaldība

01.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Atkritumu izgāztuves 
rekultivācija

„Pērles”, Mētrienas pagasts,  
Madonas nov.

30.06.2010. Madonas novada 
pašvaldība

01.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Atkritumu izgāztuves 
rekultivācija

„Druvas”, Vestienas pagasts, 
Madonas nov.

30.06.2010. Madonas novada 
pašvaldība

02.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu,
izglītības likuma 17. panta pirmo daļu,
vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

i. vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas 

un uzņemšanas kārtība Madonas novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs un pamatskolu pirmsskolas grupās” (turpmāk 
– Noteikumi) nosaka kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērnus 
reģistrē un uzņem Madonas novada pirmsskolas izglītības ies-
tādēs un pamatskolu pirmsskolas grupās (turpmāk – Izglītības 
iestādes).

2. Pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Programma) 
bērni apgūst no 1 gadu vecuma līdz skolas gaitu sākumam. Obli-
gātā no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības 
apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci 
gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavo-
tības Programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par 
vienu gadu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta 
atzinumu.

3. Bērnam tiek nodrošināta Programmas apguve tikai vienā 
iestādē. 

4. No piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības 
uzsākšanai ir obligāta.

5. Pēc vecāku, Izglītības iestādes, medicīniskās komisijas 
ierosinājuma un pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, bērns 
obligāto no piecu gadu vecuma sagatavošanu pamatizglītības uz-
sākšanai Programmu var apgūt mājmācībā gadījumos, ko nosaka 
Izglītības likums.

6. Programmas apguve Izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1. 
septembrī, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

ii. Uzskaites organizēšana un bērnu uzņemšana 
pirmsskolas izglītības iestādē

7. Bērnu pieteikšana reģistrācijai notiek Izglītības iestādēs visu 
gadu no bērna dzimšanas brīža līdz skolas gaitu sākumam.

8. Pieprasījuma uzskaiti par bērnu uzņemšanu un uzskaites 
dokumentu noformēšanu veic Izglītības iestāde.

9. Vecāki, stājoties uzskaitē bērna uzņemšanai Izglītības iestādē, 
aizpilda iesnieguma veidlapu. Ja pēc iesniegumu veidlapas aizpil-
dīšanas ir radušās izmaiņas norādītajā informācijā (dzīvesvietas 
deklarēšanas ziņās, iestāšanās citā izglītības iestādē, tālruņa numura 
maiņa u.c.), vecāku pienākums jebkuru izmaiņu gadījumā par to 
informēt Izglītības iestādi.

10. Vecāku (aizbildņu) iesniegumus reģistrē hronoloģiskā secībā 
pēc iesniegumu saņemšanas datuma un glabā atbilstoši Izglītības 
iestādes lietu nomenklatūrai.

11. Grupu komplektēšanu veic Izglītības iestādes vadītājs, 
saskaņā ar noteikumiem par minimālo un maksimālo izglītojamo 
skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 
klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības 
iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu 
izglītības grupās.

12. Bērnu Izglītības iestādē uzņem ar Izglītības iestādes vadītāja 
rīkojumu. 

12.1. Vietu sadalei Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādēs, ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam, tiek sasaukta sēdē, pieda-
loties Madonas Izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības nodaļas 
speciālistiem.

13. Priekšrocība tikt uzņemtiem ārpus kārtas, šādā prioritārā 
secībā, ir bērniem:

13.1. obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem piecgadīgajiem 
un sešgadīgajiem bērniem;

13.2. kuru vecāki strādā konkrētajā Izglītības iestādē;
13.3. bērniem bāreņiem un bērniem, kuriem nodibināta aiz-

bildniecība;
13.4. kuru brāļi vai māsas apmeklē konkrēto Izglītības iestā-

di;
13.5. viena apgādnieka ģimenes bērniem, ja šai ģimenei ir 

trūcīgas ģimenes statuss;
13.6. ja šai ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes 

statuss;
13.7. daudzbērnu ģimenes bērniem.
14. Bērns diennakts grupā tiek uzņemts, ja:
14.1. ir sociālā riska ģimene, kurā nav pietiekami nodrošināta 

bērna attīstība un audzināšana;
14.2. vecākiem (aizbildnim) ir maiņu darbs;
14.3. atsevišķos gadījumos uz laiku (vecāku komandējuma 

gadījumā u.c.).
15. Bērni no citām pašvaldībām tiek uzņemti tikai tad, ja ar 

vietām ir nodrošināti Madonas novadā deklarētie bērni.
16. Iestādes vadītājs informē bērna vecākus (aizbildni) par bērna 

uzņemšanu Izglītības iestādē.
17. Vecāku (aizbildņu) pienākums, bērnam sākot apmeklēt 

Izglītības iestādi, iesniegt iestādes vadītājam sekojošus dokumen-
tus:

17.1. iesniegumu;
17.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju (Izglītības iestādē 

salīdzina ar oriģinālu);
17.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).
18. Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, 

pieņemot iesniegumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, 
neatkarīgi no grupas, kurā uzņem bērnu, iepazīstina vecākus 
(aizbildņus) ar šādiem Izglītības iestādes dokumentiem:

18.1. reģistrācijas apliecību;
18.2. nolikumu;
18.3. iekšējās kārtības noteikumiem;
18.4. izglītības programmu;
18.5. licenci;
18.6. citiem dokumentiem pēc vadītāja ieskata.
19. Vecāku (aizbildņa) pienākums, ievietojot bērnu Izglītības 

iestādē, ir noslēgt vienošanos par bērna uzturēšanos Izglītības 
iestādē, ja bērns apmeklē diennakts grupu, vecāku (aizbildņa) 
pienākums ir noslēgt papildus vienošanos par nosacījumiem, lai 
bērns pilnvērtīgi varētu uzturēties diennakts grupā. 

20. Katram bērnam, Izglītības iestādes audzēknim tiek iekārtota 
personas lieta, kurā ir pievienoti šo Noteikumu 17. punktā minētie 

un citi dokumenti, kurus iesniedz vecāki pēc savas iniciatīvas vai 
kurus pieprasa Izglītības iestādes vadītājs, pamatojot to iesnieg-
šanas nepieciešamību. 

21. Ja vecāki (aizbildnis) vēlas mainīt vai pārtraukt bērna uz-
turēšanos Izglītības iestādē, vecāki (aizbildnis) iesniedz Izglītības 
iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu.

22. Izglītības iestādes vadītājs regulāri veic izmaiņas valsts 
izglītības sistēmas (VIIS) datu bāzē. 

23. Ja bērns, kurš apmeklē Izglītības iestādi, uz laiku to pārtrauc 
apmeklēt, vecāki (aizbildņi) iesniedz Izglītības iestādei, kuru viņš 
apmeklējis, rakstisku iesniegumu, kurā norāda laiku, uz kādu 
bērns pārtrauc apmeklēt konkrēto iestādi. 

23.1. Ja bērns pārtrauc apmeklēt iestādi (uz laiku līdz vienam 
gadam), ir saņemts vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums, viņš 
nav svītrojams no Izglītības iestādes audzēkņu saraksta. Viņa vietā 
var tikt uzņemts cits bērns uz laiku. 

iii. Dokumenti par obligāto no piecu gadu vecuma bērnu 
sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanu

24. Bērnam, kurš apgūst vai apguvis obligāto no piecu gadu 
vecuma sagatavošanas programmu, izsniedz attiecīgo izziņu.

25. Pamats izziņas izsniegšanai ir Izglītības iestādes vadītāja 
rīkojums par obligātās no piecu gadu vecuma sagatavošanas 
programmas apguvi.

26. Izziņu par obligātās no piecu gadu vecuma sagatavošanas 
programmas apguvi vecāki iesniedz vispārējās izglītības iestādē, 
kurā bērns uzsāks mācības 1. klasē.

27. Ja tiek mainīta Izglītības iestāde, kurā bērns apgūst obligāto 
no piecu gadu vecuma sagatavošanas programmu, vecāki iesniedz 
iestādei, no kuras bērns vēlas izstāties, izziņu no tās izglītības 
iestādes, uz kuru bērns vēlas pāriet mācīties. Izziņa bērnam 
garantē uzņemšanu šajā izglītības iestādē noteiktā datumā. Pēc 
izziņas saņemšanas bērna personas dokumentus izsniedz bērna 
vecākiem.

iv. lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
28. Lēmumu par bērna uzņemšanas atteikumu var apstrīdēt 

Administratīvo aktu strīdu komisijā. Iesniegums par lēmuma 
apstrīdēšanu iesniedzams Madonas novada pašvaldības kance-
lejā Saieta laukumā 1, Madonā Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

v. Noslēguma jautājumi
29. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar 

29.04.2008. Madonas pilsētas domes lēmumu (prot. Nr. 9; 16. p.) 
apstiprinātie saistošie noteikumi “Pirmsskolas vecuma bērnu re-
ģistrācijas un uzņemšanas kārtība Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādēs”. 

30. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā (23.07.2010.) 
līdzšinējais pirmsskolas vecuma bērnu reģistrs uz vietu Madonas 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek saglabāts bez izmaiņām 
un nodots konkrētajai izglītības iestādei, uz kuru vecāks bērnu ir 
pieteicis.

Objekta nosaukums Adrese Iesniegšanas 
datums

Būvniecības 
ierosinātājs Būvvaldes pieņemtais lēmums

Atkritumu izgāztuves 
rekultivācija

„Vālēni”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads 30.06.2010. Madonas novada 

pašvaldība

02.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

Meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcija

„Upeslīči”, Mārcienas pagasts, 
Madonas novads 02.07.2010. Māris Štrombergs

02.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

Dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija

Rūpnīcas iela 2, Jaunkalsnava, 
Kalsnavas pagasts,  
Madonas novads

05.07.2010. Jānim 
Jakuškinam

08.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

Ražošanas ēku jaunbūve „Latvāņi”, Bērzaunes pagasts, 
Madonas novads 06.07.2010. SIA „Latvāņi”

07.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

Graudu kaltes piesaistes 
tehniskais projekts

„Krampāni”, Dzelzavas pagasts, 
Madonas novads 06.07.2010. SIA „Agro - 

Dzelzava”

07.07 .2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Mākslīgās  
ūdenskrātuves  
jaunbūve  
zivju audzēšanai

„Vēverkalns”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads 02.07.2010. Mārim Caunītim

09.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 
Degumnieku ciemā

Degumnieki, Ošupes pagasts, 
Madonas novads 09.07.2010. SIA „Ošupes KU”

12.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
Pagraba –  
zivju produkcijas 
atvēsinātavas  
jaunbūve

„Vēverkalns”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads 08.07.2010. Mārim Caunītim

12.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

Mākslīgās  
ūdenskrātuves jaunbūve zivju 
audzēšanai

„Rustēni 1”, Liezeres pagasts, 
Madonas novads 12.07.2010. SIA „Rustēni”

12.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums

Administratīvās ēkas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

Raiņa ielā 54, Madona,  
Madonas novads 12.07.2010. A/S „Madonas 

ūdens”

15.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums
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izdoti saskaņā ar lr likuma “Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 2. punktu,  21. panta pirmās daļas 
16. punktu un 43. panta trešo daļu

1. vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības, 
turpmāk tekstā „Pašvaldība”, kapsētu iekšējās kārtības no-
teikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas 
kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtī-
bu, kapsētu pārziņu, kapavietu uzturētāju tiesības un pie-
nākumus.

2. Lietotie termini: 
2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapa-

vietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta 
par nekoptu kapavietu sastādīšana; 

2.2. amatnieks – komersants, kurš saņēmis Kapsētu pārvaldes 
atļauju veikt komercdarbību kapsētas teritorijā; 

2.3. apbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem 
apbedīšana kapavietā šajos saistošajos noteikumos pare-
dzētā kārtībā; 

2.4. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs – persona, kura orga-
nizē mirušā apbedīšanu; 

2.5. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā ir tiesības apbedīt mirušo, ja 
viņa pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Madonas novada 
pilsētas vai attiecīgā pagasta administratīvajā teritorijā; 

2.6. bezpiederīgais mirušais – mirušais, kura apbedīšanai nav 
pieteikušies piederīgie vai citas personas, vai mirušā piede-
rīgie ir atteikušies veikt apbedīšanu; 

2.7. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģi-
menes kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir iero-
bežota; 

2.8. kapavieta – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā miru-
šo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai, par 
kuru noslēgts līgums par kapavietas uzturēšanu; 

2.9. aktēta kapavieta – noteiktā kārtībā par nekoptu atzīta 
kapavieta atvērtā vai daļēji slēgtā kapsētā; 

2.10. kapavietas uzturētājs – fiziska persona vai sociālās aprū-
pes institūcija, kurai ierādīta kapavieta un kura reģistrēta 
kapavietu uzskaites pamatdokumentos; 

2.11. kapavietu komisija – pilsētas vai attiecīgā pagasta pār-
valdes vadītāja izveidota komisija, kas nodrošina nekoptas 
kapavietas aktēšanu; 

2.12. kapavietu kopējs – fiziskā persona vai komersants, kurš 
saņēmis pilsētas vai attiecīgā pagasta pārvaldes atļauju 
kapavietu kopšanai (kapavietas izveidošanai, labiekārtoša-
nai, uzturēšanai); 

2.13. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedī-
šanas un bēru ceremonijas norisei; 

2.14. kapsētas pārzinis – persona, kura pilda saistošajos notei-
kumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus; 

2.15. slēgta kapsēta – kapsēta, kas ir slēgta apbedījumiem un 
virsapbedījumiem; 

2.16. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pel-
niem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos saistošajos 
noteikumos paredzētajā kārtībā.

3. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā dek-
larētā dzīvesvieta ir bijusi pilsētas vai attiecīgā pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā, apbedīšanai.

Citu personu apbedīšana kapavietās iespējama, pamatojoties 
uz kapavietas uzturētāja motivētu iesniegumu. Lēmumu 
par šādas kapavietas piešķiršanu pieņem pilsētas vai attie-
cīgā pagasta pārvaldes vadītājs. 

4. Kapavietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas 
grāmata un līgumi par kapavietas uzturēšanu.

5. Madonas novada pašvaldības administrācija izstrādā un 
pašvaldības izpilddirektors apstiprina šo saistošo noteiku-
mu piemērošanai nepieciešamo iesniegumu, atļauju, izzi-
ņu un paziņojumu veidlapas.

6. Kapsētas pārziņa vai pilsētas/pagasta pārvaldes vadītāja lē-
mumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Madonas novada 
pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

ii. kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

7. Kapsētās aizliegts:
7.1. patvaļīgi cirst un bojāt kokus; 
7.2. piegružot kapsētu un tās aizsargjoslu teritorijas; 
7.3. rakt smiltis un zemi kapsētas un tās aizsargjoslas teritorijās; 
7.4. bojāt kapsētas ēkas, būves un kapavietas aprīkojumu (sē-

tas, sūkņi, pieminekļi, piemiņas plāksnes u. tml.), kapavietas 
stādījumus; 

7.5. ievest suņus bez pavadas; 
7.6. iebraukt ar transportlīdzekļiem, tai skaitā velosipēdiem, 

mopēdiem, motocikliem, izņemot: 
7.6.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņa atļauja; 
7.6.2. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, neatliekamās 

medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta transportlīdzekļiem; 

7.6.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem 
transportlīdzekļiem; 

7.6.4. par 1. vai 2. grupas invalīdiem atzītām personām, uzrādot 
apliecību; 

7.6.5. garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu 
reliģiskas vai rituālas ceremonijas; 

7.7. traucēt bēru ceremonijas norisi, braucot ar transportlīdzekli 
kapsētas teritorijā; 

7.8. sniegt kapavietu kopšanas pakalpojumus bez atļaujas; 
7.9. sniegt amatnieku pakalpojumus bez atļaujas;
7.10. tirgoties;
7.11. stādīt kokus kapavietās bez kapsētas pārziņa atļaujas.
8. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms 

pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām var iz-
teikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz LVL 50,- 
(piecdesmit latiem).

iii. kapavietas piešķiršanas kārtība

9. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta sekojošos apmēros:
Kapavieta  Platums m  Garums m  Laukums m2

Vienvietīga  .......... 1,75  ...................3,00  ............................ 5,25 
Divvietīga  ........... 2,50  ...................3,00  ............................ 7,50 
Trīsvietīga  ........... 4,00  ...................3,00  .......................... 12,00 
Četrvietīga ........... 5,25 ....................3,00 ........................... 15,75

Kapavieta urnai  Platums m  Garums m  Laukums m2
Vienvietīga  .......... 0,75 ....................1,5 ............................... 2,25 
Divvietīga  ........... 1,50  ...................1,5  .............................. 4,50 
Trīsvietīga  ........... 2,17  ...................1,5  .............................. 6,50                  

10. Kapavieta tiek piešķirta pamatojoties uz: 
10.1. fiziskas personas rakstveida iesniegumu par kapavietas 

piešķiršanu un ierādīšanu, ievērojot šo saistošo noteikumu 
11., 12. vai 13. punktu un nosacījumu, ka daļēji slēgtā kap-
sētā fiziskai personai piešķir un ierāda apbedījumam ne-
pieciešamo kapavietu/kapavietas un vēl vienu kapavietu, 
ja persona to vēlas; 

10.2. sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida ie-
sniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu.

11. Atvērtā kapsētā jaunu kapavietu piešķir un ierāda kapsētas 
pārzinis, pamatojoties uz: 

11.1. personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķir-
šanu un ierādīšanu; 

11.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības ko-
piju (uzrādot oriģinālu); 

11.3. līgumu par kapavietas uzturēšanu.
12. Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģimenes kapavietā nav brīvas vie-

tas vai nevar veikt virsapbedījumu, par jaunas kapavietas 
piešķiršanu lemj pilsētas vai attiecīgās pagasta pārvaldes 
vadītājs, pamatojoties uz: 

12.1. fiziskas personas rakstveida iesniegumu par kapavietas 
piešķiršanu daļēji slēgtā kapsētā; 

12.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības ko-
piju (uzrādot oriģinālu); 

12.3. līgumu par kapavietas uzturēšanu.
13. Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģimenes kapavietā nav brīvas vie-

tas vai nevar veikt virsapbedījumu, pilsētas vai pagasta 
pārvalde kapavietas uzturētājam piešķir jaunu kapavietu 
šādos gadījumos: 

13.1. ja mirušais kapavietas uzturētājam ir laulātais, augšupē-
jais radinieks (vecāki, vecvecāki utt.), lejupējais radinieks 
(bērns, mazbērns utt.), brālis vai māsa; 

13.2. ja mirušajam kapavietas uzturētājs ir vienīgais radinieks.

14. Atvērtā un daļēji slēgtā kapsētā izveidotā ģimenes kapavie-
tā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu, 
kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsē-
tas pārzinis, pamatojoties uz: 

14.1. fiziskas personas rakstveida iesniegumu par atļauju ap-
bedīt mirušo; 

14.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības ko-
piju (uzrādot oriģinālu); 

14.3. līgumu par kapavietas uzturēšanu.

15. Kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas un kapavieta 
pāriet pašvaldības valdījumā: 

15.1. ja kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu; 
15.2. ja trīs gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pie-

teicies neviens kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu 
pārņēmējs; 

15.3. ja kapavieta vismaz septiņus gadus ir atzīta par nekoptu 
saskaņā ar šo saistošo noteikumu IX nodaļu.

16. Kapavietu var ierādīt un piešķirt citam kapavietas uzturē-
tājam šo saistošo noteikumu: 

16.1. 15.1. apakšpunktā minētajā gadījumā; 
16.2. 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētajā gadījumā, ievērojot 

šo saistošo noteikumu 22. punkta nosacījumus.

iv. apbedīšanas kārtība

17. Apbedīšanu organizē un rīko kapavietas uzturētājs vai tā 
izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.

18. Apbedīšanas laiku kapavietas uzturētājs vai viņa izvēlēts 
apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņo ar kapsētas 
pārzini.

19. Mirušais tiek apbedīts zārkā, bet kremācijas gadījumā – 
urnā. Kapa garumam jāatbilst zārka izmēriem, dziļumam 
jābūt 1,5 m līdz zārka vākam, veicot virsapbedījumu – 1,2 
m līdz zārka vākam.

20. Kaps nedrīkst atrasties tuvāk par 1 m no koka un 0,3 m no 
citas kapavietas pieminekļa.

21. Urna ar mirušā pelniem var tikt apbedīta kapsētā esošajā 
vai jaunā kapavietā ne mazāk kā viena metra dziļumā. Vie-
nā kapavietā ir pieļaujama vairāku urnu apbedīšana.

22. Virsapbedījumus kapā var izdarīt 20 gadus pēc apbedī-
juma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar attiecīgajām 
valsts institūcijām, šo termiņu var samazināt līdz 15 ga-
diem.

23. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc ap-
bedīšanas brīža, saņemot pilsētas vai attiecīgā pagasta pār-
valdes un attiecīgo valsts institūciju atļauju. Kapavietu pēc 
mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.

24. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura 
veic pārapbedīšanu.

25. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini.

26. Kapsētas pārzinim ir tiesības noteikt īpašus nosacījumus 
apbedīšanas kārtībai kapsētā, ņemot vērā reliģisko konfesi-
ju mācību un dogmatiku, kā arī kulta tradīcijas.

v. kapličas izmantošana

27. Kapliču apbedīšanas pakalpojumu – mirušā novietošanai 
pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei – iznomā 
kapsētas pārzinis.

28. Bēru ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt kapsē-
tas pārziņa noteikto laiku. 

29. Par kapličas izmantošanu tiek iekasēta pašvaldības no-
teiktā maksa. Maksājumus veic bēru rīkotājs kā priekšap-
maksu par visu mirušā novietošanas kapličā laiku un sēru 
pasākumu.

vi. Bezpiederīgo mirušo apbedīšanas kārtība atvēr-
tajās kapsētās

30. Kapsētās izveido speciālu sektoru bezpiederīgo mirušo ap-
bedīšanai.

31. Bezpiederīgo mirušo apbedīšanu un kapavietu labiekārto-
šanu kapsētās nodrošina pilsētas vai attiecīgā pārvalde.

32. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. 
Pēc minētā termiņa beigām bezpiederīgā mirušā kapavietu 
nolīdzina, un kapsētas pārzinis lemj par virsapbedījumu 
veikšanu bezpiederīgo sektorā.

33. Ja ir pieteikušies bezpiederīgā mirušā piederīgie, kuri vēlas 
mirušo pārapbedīt vai arī, neveicot pārapbedīšanu, labie-
kārtot un kopt šo kapavietu, viņiem ir pienākums: 

33.1. atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizē-
jot mirušā bezpiederīgā apbedīšanu; 

33.2. noslēgt līgumu par esošās kapavietas uzturēšanu.

vii. kapavietas kopšana un uzturēšana

34. Kapavietas uzturētājam ir pienākums: 
34.1. noslēgt ar kapsētas pārzini līgumu par kapavietas uztu-

rēšanu, norādot personu, kura būs kapavietas uzturētāja 
tiesību un pienākumu pārņēmēja, ja tas iespējams; 

34.2. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu; 
34.3. gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu; 
34.4. regulāri kopt un labiekārtot ierādīto kapavietas teritori-

ju; 
34.5. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstu-

mam; 
34.6. nogādāt kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus 

atkritumu savākšanas vietā vai novietotajos konteineros; 
34.7. saņemt kapsētas pārziņa rakstisku atļauju kapavietas ap-

rīkojuma uzstādīšanai, demontāžai, izvešanai, rekonstruk-
cijai. Kapsētās atļauts uzstādīt pieminekļus un kapakme-
ņus tikai no dabiskajiem materiāliem; 

34.8. atlīdzināt materiālos zaudējumus, kas pašvaldībai un/vai 
trešajai personai radušies viņa vainas dēļ.

35. Kapavietas uzturētājam ir tiesības noslēgt līgumu par 
kapavietas kopšanu ar trešo personu, līguma kopija ie-
sniedzama kapsētas pārzinim.

36. Kapavietas uzturētājam aizliegts: 
36.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas; 
36.2. bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini stādīt kokus un 

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16  
„Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
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kokveida krūmus apbedīšanai ierādītajās kapavietās un 
ārpus tām; 

36.3. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, 
materiālu, atkritumu u. tml. novietošanai.

viii. Nekoptas kapavietas aktēšana

37. Reizi gadā pilsētas vai attiecīgā pagasta kapavietu ko-
misija apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru 
nekopto kapavietu un marķē to ar noteikta parauga brīdinā-
juma zīmi. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur 
vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvieto-
ta uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā, pie kapličas vai 
citā vietā kapsētā.

38. Kapavietu komisija pēc pirmā, otrā un trešā šo saistošo no-
teikumu 37. punktā minētā akta sastādīšanas kapavietas 
uzturētājam uz viņa norādīto adresi ierakstītā sūtījumā no-
sūta:

38.1. akta kopiju; 
38.2. brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību 

pārtraukšanu ar uzaicinājumu trīs mēnešu laikā no brīdinā-
juma saņemšanas dienas ierasties pilsētas vai attiecīgā pa-
gasta pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

39. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc tre-
šā šo saistošo noteikumu 37. punktā minētā akta sastādīša-
nas 38.2. apakšpunktā noteiktajā laikā neierodas pilsētas vai 
attiecīgā pagasta pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, līgums 
par kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts.

40. Ja Kapavietu komisija ir sastādījusi vismaz septiņus aktus 
par nekoptu kapavietu un nav zināms aktētās kapavietas 

izdoti, pamatojoties uz  
09.03.2010. lr Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 224  
„Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli”

Šie saistošie noteikumi nosaka:
1. Madonas novada pašvaldības 

autoceļu un ielu vasaras uzturē-
šanas klases Madonas novadam 
kopā.  
Kopējais autoceļu garums –  
1045,18km, kopējais ielu ga-
rums – 113,01 km., tajā skaitā  

A klase  ....0,00 km, ........... 0,00 km,
B klase  .....1,00 km  .........37,32 km,
C klase  ....247,73 km  .....45,55 km,
D klase  ....796,45 km,  ....30,14 km.

2. Madonas novada pašvaldības 
autoceļu un ielu vasaras uztu-
rēšanas klases Madonas pilsētā 
un novada pagastos:

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12  
“Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums   
vasaras uzturēšanas klasēs laika periodam no 01.04.2010. – 31.10.2010.”

KOPSAVILKUMS
par Madonas novada pašvaldības ceļu sadalījumu vasaras uzturēšanas 
klasēs no 01.04.2010. – 31.10.2010.

Nr. p.
k.

Pašvaldība Kop.
gar. km.

Tajā skaitā LVC
uzsk.A kl. B kl. C kl. D kl.

1. Madonas pils.
2. Aronas pag. 93,95 7,21 86,74 90,89
3. Barkavas pag. 53,5 19,3 34,20 69,10
4. Bērzaunes pag. 69,70 15,65 54,05 69,70
5. Dzelzavas pag. 64,88 64,88 71,05
6. Kalsnavas pag. 96,28 36,12 60,16 91,44
7. Lazdonas pag. 9,37 2,43 6,94 12,33
8. Ļaudonas pag. 86,05 86,05 86,05
9. Liezeres pag. 93,8 57,20 36,60 94,10
10. Mārcienas pag. 70,78 17,41 53,37 70,93
11. Mētrienas pag. 84,08 14,15 69,93 83,42
12. Ošupes pag. 79,68 8,16 71,52 79,68
13. Praulienas pag. 84,50 39,70 44,80 92,65
14. Sarkaņu pag. 105,35 1,00 30,40 73,95 105,35
15. Vestienas pag. 53,26 53,26 60,32

Kopā: 1045,18 1,00 247,73 796,45 1077,01

LVC uzskaite uz 01.01.2010.

                                   
KOPSAVILKUMS
par Madonas novada pašvaldības ielu sadalījumu vasaras uzturēšanas 
klasēs no 01.04.2010. – 31.10.2010.

Nr.
p. k.

Pašvaldība Kop.
gar. km.

Tajā skaitā LVC
uzsk.A kl. B kl. C kl. D. kl.

1. Madonas pils. 50,50 31,38 15,82 3,30 52,60
2. Aronas pag. 5,31 1,78 3,53 5,31
3. Barkavas pag. 6,70 6,70 6,70
4. Bērzaunes pag. 3,24 3,24 3,24
5. Dzelzavas pag. 2,72 1 O5 1,67 1,67
6. Kalsnavas pag. 11,42 7,74 3,68 12,55
7. Lazdonas pag. 3,21 3,21 3,08
8. Ļaudonas pag. 6,68 6,68 6,68
9. Liezēres pag. 2,90 2,90 2,90
10. Mārcienas pag. 3,02 3,02 3,07
11. Mētrienas pag. 3,23 3,23 3,24
12. Ošupes pag. 3,83 3,83 3,83
13. Praulienas pag. 3,98 3,98 3,98
14. Sarkaņu pag. 3,00 2,70 0,10 O,20 3.00
15. Vestienas pag. 3,2 7 3,27 4,12

Kopā: 113,01 37,32 45,55 30,14 115,67

LVC uzskaite uz 01.01.2010.

3. Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu vasaras uzturēšanas klašu 
izvērstu sadalījumu Madonas pilsētā un pagastos saskaņā ar pieliku-
miem (Nr. 1 –14). 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā LR likuma „Par pašvaldībām”45. panta 
noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Mado-
nas Novada Vēstnesis” – 2010. gada 23. jūlijā.

uzturētāja vārds, uzvārds un dzīvesvieta, laikrakstā “Latvi-
jas Vēstnesis” un portālā www.madona.lv ievieto sludināju-
mu par nekoptu kapavietu, norādot kapsētu, kurā atrodas 
aktētā kapavieta, vietu un brīdinājumu par iespējamo kapa-
vietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu ar uzaicinājumu 
kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs 
mēnešu laikā ierasties pie kapsētas pārziņa. Ja trīs mēne-
šu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” pie kapsētas pārziņa nav ieradies ne kapavietas 
uzturētājs, ne viņa pilnvarotā persona, līgums par kapavie-
tas uzturēšanu tiek izbeigts.

41. Ja līgums par kapavietas uzturēšanu ir izbeigts, pamatojo-
ties uz šo saistošo noteikumu 39., 40. punktu, persona var 
lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot ie-
sniegumu pilsētas vai attiecīgā pagasta pārvaldei, izņemot 
gadījumu, ja ir noslēgts jauns līgums par kapavietas uztu-
rēšanu ar citu kapavietas uzturētāju un kapavietā ir veikts 
virsapbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas 
uzturēšanas tiesības, ir pienākums: 

41.1. atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies laikā, kad 
kapavietas kopšanu nodrošināja pašvaldība; 

41.2. noslēgt jaunu līgumu par esošās kapavietas uzturēšanu.

iX. atbildība un administratīvā soda piemērošana 

42. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie at-
bildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā 
izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

43. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos 
protokolus par to pārkāpšanu ir tiesīgi attiecīgi pilnvarotas 
Madonas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki, 

kā arī policijas darbinieki.
44. Ar šo saistošo noteikumu pārkāpšanu saistītās lietas izska-

ta Madonas novada pašvaldības administratīvā komisija.
45. Iekasētā administratīvā soda nauda tiek izlietota Madonas 

novada pašvaldībai piederošo kapsētu uzturēšanai un lab-
iekārtošanai. 

46. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo noteikumu 
pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas un ievērošanas, kā 
arī ar savu darbību vai bezdarbību nodarīto zaudējumu at-
līdzināšanas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

X. Citi noteikumi

47. Ja par kapavietas uzturēšanas tiesību iegūšanu piederīgie 
nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam, kurš iesniedzis 
kapsētas pārzinim rakstveida iesniegumu par kapavietas 
uzturēšanas tiesību pārņemšanu.

48. Personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, atklātajās kapsē-
tās var iegūt uzturēšanā kapavietu ar mērķi, lai šajā kapa-
vietā tiktu apglabāta šī persona. Par kapavietas iegūšanu 
uzturēšanā šajā punktā minētajam mērķim no personas 
tiek iekasēta pašvaldības noteikta vienreizēja maksa. Per-
sonai var tikt piešķirta divvietīga kapavieta. 

49. Kapavietas uzturētājam, kuram ir ierādīta kapavieta, bet 
nav noslēgts līgums par kapavietas uzturēšanu, ne vēlāk 
kā piecu gadu laikā pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāša-
nās ir jānoslēdz līgums par kapavietas uzturēšanu.     

50. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Madonas No-
vada Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publi-
cēšanas – 2010. gada 23. jūlijā.

Madonas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 23  
„Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu 
audzēšanai Madonas novadā” 
izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām”  
43. panta pirmās daļas  
13. punktu,
Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likuma
22. panta otro daļu

Saistošie noteikumi nosaka aizliegu-1. 
mu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Madonas novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

Madonas novada administratīvajā 2. 
teritorijā, kurā ietilpst Aronas pa-
gasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes 
pagasts, Dzelzavas pagasts, Kal-
snavas pagasts, Lazdonas pagasts, 
Liezeres pagasts, Ļaudonas pagasts, 

Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, 
Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, 
Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, 
Vestienas pagasts, ir aizliegts audzēt 
jebkādus ģenētiski modificētos kul-
tūraugus.

Aizliegums Madonas novada admi-3. 
nistratīvajā teritorijā audzēt jebkādus 
ģenētiski modificētos kultūraugus 
ir noteikts uz 5 (pieciem) gadiem no 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
dienas.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 4. 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Madonas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Madonas 
Novada Vēstnesis” – 2010. gada 
23. jūlijā.

kā zināms, daudzas fiziskās personas gūst ienākumus 
no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu 
un ziedu vākšanas, bet ne visi ir informēti, ka likums 
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  nosaka, ka no šiem 
ienākumiem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

 Šobrīd fiziskai personai ir iespējams izvēlēties, kā 
nomaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli no ienākuma, kas 
gūts no ogošanas, sēņošanas un savvaļas ārstniecības augu 
un ziedu vākšanas: 

1) ja fiziskā persona nodod juridiskai personai šo 
savākto savvaļas produkciju, tad juridiskā persona pirms 
ienākuma izmaksas ietur 26 procentus iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli. Pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksāja-
mās summas atskaita izdevumus, piemērojot izdevumu 
normu 60 procentu apmērā no izmaksājamās summas (t.i. 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 26 procentiem apliek 40 
procentus no gūtajiem ienākumiem);

2) ja fiziskā persona izvēlas pati tirgot savākto savvaļas 
produkciju, iedzīvotāju ienākuma nodokli 26 procentu ap-
mērā maksā rezumējošā kārtībā, iesniedzot Valsts ieņēmu-
mu dienestā gada ienākumu deklarāciju līdz nākošā gada 
1. aprīlim (par 2010. gadā gūtajiem ienākumiem ne vēlāk 
kā 2011. gada 1. aprīlī). Arī šajā gadījumā tiek piemērota 
izdevumu norma 60 procentu apmērā;

3) sākot no 2010. gada 1. janvāra fiziskām personām 

pastāv vēl viena iespēja. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. 
gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1646 „Kārtība, kādā 
piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimniecis-
kajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri”, maksāt 
patentmaksu par tirdzniecībai paredzētajām savāktajām 
dabas veltēm (par savvaļas sēņošanas, ogošanas vai sav-
vaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanu mežos un pļavās 
30 latu mēnesī). Šajā gadījumā fiziskā persona, kura vēlas 
maksāt patentmaksu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienes-
tā „Reģistrācijas iesniegumu patentmaksas veikšanai” 
ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms vēlamā patentmaksas 
piemērošanas datuma un divu darbdienu laikā samaksā 
patentmaksu par visu iesniegumā norādīto termiņu. 
Patentmaksu maksā par vienu, trim vai sešiem kalendāra 
mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Turklāt persona, 
kura ir izvēlējusies maksāt patentmaksu, ir sociāli apdro-
šināma persona, jo no mēneša  patentmaksas 67 procenti 
tiek ieskaitīti  valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā 
budžetā, bet 33 procenti – maksātāja dzīvesvietas pašval-
dības budžetā. Papildus iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
netiek aprēķināts.

līga īvĀNe
viD vidzemes nodokļu un muitas administrācijas 

Madonas nodaļas Nodokļu maksātāju
konsultāciju daļas priekšniece

Klāt savvaļas ogu, sēņu un savvaļas 
ārstniecības augu un ziedu vākšanas laiks
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Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtība”
izdoti saskaņā ar lr likuma “Par pašvaldībām”  
15. panta pirmās daļas 11. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 14. punkta f) apakšpunktu, 43. panta trešo daļu, 
autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo daļu un  
 39. panta piekto daļu 

i. vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:
Licence (speciāla atļauja) – dokuments, kas apliecina tiesības 
veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu Mado-
nas novada administratīvajā teritorijā, turpmāk tekstā – licence.
Licences kartīte – noteikta parauga dokuments, ko izsniedz 
pārvadātājam uz vieglo taksometru kā apliecinājumu, ka pār-
vadātājs ir šī transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs un šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru pārva-
dāšanai ar vieglo taksometru Madonas novada administratīvajā 
teritorijā, kā arī transportlīdzeklim ir veikta tehniskā apskate, 
turpmāk – licences kartīte.
Pārvadātājs – fiziska vai juridiska persona, kura ir tiesīga veikt 
pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru un šajos notei-
kumos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi licenci un licences kartīti, 
turpmāk tekstā – pārvadātājs.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība 
izsniedz, pārreģistrē, anulē vai aptur uz laiku licences un licen-
ces kartītes, kā arī apstiprina vieglo pasažieru taksometru pār-
vadājumu pakalpojumu tarifus. 

1.3. Licenci un licences kartīti izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās 
darbību aptur uz laiku ar Madonas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija (turpmāk tekstā – 
Komisija), kas sanāk pēc nepieciešamības.

1.4. Komisijai adresētie pieteikumi jāiesniedz Madonas novada paš-
valdībā. Piešķirtās licences un licences kartītes tiek izsniegtas un 
reģistrētas, kā arī Komisijas dokumentācija atrodas Juridiskajā 
nodaļā.

ii. licences un/vai licences kartītes izsniegšanas kārtība
2.1. Lai saņemtu licenci un licences kartīti, to pieprasītājam jāie-

sniedz: 
2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums;
2.1.2. komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individu-

ālā darba veicēja apliecības (patenta) kopija (uzrādot oriģi-
nālu);

2.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegta izziņa, kas ap-
liecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir stājies nodokļu maksā-
tāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu. Izziņa derīga 30 
dienas pēc tās izsniegšanas;

2.1.4. licences pieprasītāja transportlīdzekļa spēkā esošas vadītā-
ja/vadītāju apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

2.1.5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk CSDD) vai 
Sodu reģistra izsniegta izziņa, kas apliecina transportlīdzek-
ļa vadītāja/vadītāju pieļautos pārkāpumus ceļu satiksmē un 
pārkāpumu uzskaites punktus pēdējā gada laikā (ja tādi ir);

2.1.6. spēkā esoša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopi-
ja (uzrādot oriģinālu);

2.1.7. spēkā esoša transportlīdzekļa nomas līguma kopija (uz-
rādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma 
iesniedzējam;

2.1.8. spēkā esoša transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās at-
bildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot 
oriģinālu);

2.1.9. transportlīdzeklim vecākam par 1 (vienu) gadu spēkā eso-
ša valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot ori-
ģinālu). 

2.2. Jautājums par licences un licences kartītes piešķiršanu tiek iz-
skatīts tikai tad, ja iesniegti visi 2.1. punktā minētie dokumenti.

2.3. Licence un licences kartīte netiek izsniegta, ja:
2.3.1. pieteikuma iesniedzējam ir nodokļu parāds;
2.3.2. transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju iegūtā kategorija neat-

bilst Ministru kabineta noteiktajām vieglo taksometru vadī-
tāju kompetences prasībām un eksaminācijas kārtībai;

2.3.3. transportlīdzekļa vadītājam pieļautie pārkāpumi ceļu sa-
tiksmē un pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir sasniedzis 
8 (astoņus) punktus;

2.3.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols par 
tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru ko-
mercpārvadājumu veikšanai ir ar negatīvu novērtējumu. 

2.4. Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences 
un licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 
30 dienu laikā no pieteikuma un visu Noteikumu 2.1. punktā 
minēto dokumentu saņemšanas dienas. Komisijas lēmumu par 
licences atteikumu licences pieprasītājs 30 dienu laikā var ap-
strīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu 
komisijā. Licenci un Licences kartīti paraksta Komisijas priekš-
sēdētājs. 

2.5. Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz laiku līdz pieciem ga-
diem, skaitot no licences izsniegšanas dienas. 

2.6. Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli 
tiek piešķirta ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās ap-
skates protokolā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē de-
rīguma termiņu, bet nomātam transportlīdzeklim – līdz nomas 
līguma noteiktajam laikam, bet ne ilgāk par transportlīdzekļa 
valsts tehniskās apskates protokolā norādītās atļaujas piedalīties 
ceļu satiksmē derīguma termiņu.

2.7. Licenci, licences kartīti pārvadātājam izsniedz vai pārreģistrē 30 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

2.8. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt li-
cences kartīti papildu transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, 
saņemot licenci, pārvadātājam jāiesniedz šo noteikumu 2.1.1., 
2.1.3.– 2.1.9. norādītie dokumenti.

2.9. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par licences piešķiršanu Ko-
misija pārvadātājam izsniedz lēmuma norakstu, uz kura pamata 
pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilsto-
ši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 
vieglajiem taksometriem.

2.10. Licences kartīte tiek izsniegta 14 dienu laikā pēc tam, kad tās 
pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvi-
jas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieg-
lajiem taksometriem un iesniedzis Komisijā to apliecinošus do-
kumentus:
2.10.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju ar takso-

metra reģistrācijas numuru,
2.10.2. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja teh-

niskās pases kopiju;
2.10.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola ko-

piju ar pozitīvu vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa un aprī-
kojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, 
kā arī aprīkojis transportlīdzekļa abas priekšējās durvis ar 
likumdošanā noteikta parauga emblēmu.

2.11. Komisija datus par licences izsniegšanu un tās derīguma termi-
ņu paziņo CSDD vai ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu 
un to vadītāju valsts reģistrā, ja par to ir noslēgts līgums.

iii. licences un/vai licences kartītes pārreģistrācijas kārtība
3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt iz-

sniegto licenci un/vai licences kartīti.
3.2. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne vēlāk kā vienu mēnesi 

pirms esošās licences derīguma termiņa beigām iesniedz Komi-
sijai pieteikumu, tam pievienojot 2.1. punktā minētos dokumen-
tus.

3.3. Lai licences kartīti pārreģistrētu, pārvadātājs ne vēlāk vienu mē-
nesi pirms spēkā esošās licences kartītes derīguma termiņa bei-
gām iesniedz Komisijai pieteikumu, tam pievienojot 2.1. punktā 
minētos dokumentus.

3.4. Pieteikums tiek izskatīts 30 dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. 
Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un 
licences vai licences kartītes derīguma termiņš līdz lēmuma pie-
ņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu kā pie-
teikumu jaunas licences vai licences kartiņas saņemšanai.

3.5. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlī-
dzekļa maiņa, pārvadātājs iesniedz Komisijā pieteikumu.

3.6. Komisija datus par licences pārreģistrāciju un tās derīguma ter-
miņu paziņo CSDD vai ievada CSDD uzturētajā transportlīdzek-
ļu un to vadītāju valsts reģistrā.

iv. licences un/ vai licences kartītes darbības apturēšana uz 
laiku un anulēšana
4.1. Saskaņā ar iesniegumu Komisija ir tiesīga apturēt licences un li-

cences kartītes darbību uz laiku vai tās anulēt. 
4.2. Licences un licences kartītes darbību var apturēt uz laiku līdz 3 

mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru 
komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas nor-
matīvo aktu prasības.

4.3. Licenci un licences kartīti komisija anulē, ja:
4.3.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu vai pie-

saka kartītes anulēšanu pieteikumā sakarā ar automašīnas 
maiņu, transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komerc-
pārvadāšanai, tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts 
reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD;

4.3.2. ja ir konstatēti šo Noteikumu 5.1. punktā minētie gadīju-
mi; 

4.3.3. ja tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai 
licences saņēmējs ir pārkāpis normatīvos aktus, kas attiecas 
uz licencē norādīto komercdarbību.

4.4. Ja licence un licences kartīte tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā 
jānodod Komisijai lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licen-
ces kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no 
lēmuma paziņošanas dienas.

4.5. Komisija datus par licences darbības apturēšanu uz laiku vai 
anulēšanu, kā arī tās derīguma termiņu ievada CSDD uzturētajā 
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

v. licences un licences kartītes glabāšana un nodošana
5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu un uzglabāšanu ir 

atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. 
Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvi-
nāt, iznomāt vai kā citādā veidā atsavināt par labu citam pārva-
dātājam vai citai fiziskai, vai juridiskai personai, kā arī jebkādā 
veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības un tiesības.

5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kar-
tītei jāatrodas attiecīgajā transportlīdzeklī.

5.3. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc 
pārvadātāja rakstiska pieprasījuma izsniedz pieprasītā doku-
menta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme „Dublikāts”, ja iz-
sniedz licences, licences kartītes dublikātu, to derīguma termiņš 
netiek pagarināts.

vi. Pārvadātāja atbildība
6.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par šo noteikumu un citu Latvijas Repub-

likas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
6.2. Pārvadātājs ir atbildīgs par 2.10. punktā minētās emblēmas teh-

nisko un vizuālo stāvokli (emblēmai ir jābūt tīrai un nebojātai).

vii. licencētās komercdarbības kontrole
7.1. Šo noteikumu, kā arī citos ar pasažieru komercpārvadājumiem 

saistīto tiesību aktu, prasību izpildi kontrolē valsts institūcijas un 
Madonas novada pašvaldības kārtībnieki.

7.2. Pārvadātājs, kurš veic pasažieru pārvadājumus, pēc pieprasīju-
ma uzrāda kontroles dienesta darbiniekiem licences kartīti, kā arī 
citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos dokumen-
tus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem. 

7.3. Par šo noteikumu neievērošanu, ja administratīvais sods nav pa-
redzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, noteikumu 
pārkāpēju soda par šādiem pārkāpumiem:

7.3.1. Sods par pasažieru pārvadāšanu bez licences kartiņas – Ls 150 
– Ls 250;

7.3.2. Sods par 6.2. punktā minētās emblēmas neesamību vai bojātas 
emblēmas lietošanu – Ls 10.

7.4. Maksimālie vieglo taksometru pārvadājumu tarifi Madonas no-
vadā:
7.4.1. braukšanas dienas tarifs taksometrā (no 6.00 – 21.00) – Ls 

0,40 (t.sk. PVN) par vienu kilometru;
7.4.2. braukšanas nakts tarifs taksometrā (no 21.00 – 6.00) – Ls 

0,50 (t.sk. PVN) par vienu kilometru;
7.4.3. taksometra stāvēšana (gaidīšana) maršruta laikā – Ls 5,00 

(t.sk. PVN) par vienu stundu.
7.4.4. iekāpšana taksometrā – Ls 1,50 (t.sk.PVN).

viii. Noslēguma noteikums
8.1. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pub-

licēšanas laikrakstā “Madonas Novada Vēstnesis” – 2010. gada 
23. jūlijā.

Šovasar slēpošanas un biatlona 
bāzē „Smeceres sils” notika nomet-
ne distanču slēpotājiem starpvalstu 
sadarbības projekta Madona – Polva 
ietvaros. Šajā nometnē piedalījās 
19 topošie slēpotāji un treneri Aira 
Bērziņa, Andris Kupčs, Jānis Švika 
no Madonas BJSS, un 19 topošie 
sportisti un trenere Anneli Tillik no 
Igaunijas pilsētas Polvas slēpošanas 
kluba.  Šāda veida apmaiņas nometne 
notika jau otro reizi, pirmā bija ziemas 
sezonā decembra beigās Igaunijā 

Polvā. Interesants fakts ir tas, ka visā 
Polvas apriņķī ir tikai viena slēpoša-
nas trenere, kura trenē ap 30 dažāda 
vecuma audzēkņus.  Šī nometne tika 
sponsorēta no Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļiem, starpvalstu 
pārrobežu projekta „Aktīvā tūrisma 
un fizisko aktivitāšu infrastruktūras 
un inovāciju iespēju uzlabošana Ma-
donā un Polvā” ietvaros.  Tā kalpo kā 
labu sadarbību veicinoša iespēja starp 
Igaunijas un Latvijas slēpotājiem.

Visi sportisti treniņus veica Smece-

res sila slēpošanas un biatlona sporta 
bāzē jaunajā rollertrasē, ko kaimiņu 
valsts trenere atzina par ļoti labu esam, 
jo viņiem pašiem ir tikai viena taisne, 
pa kuru ir iespējams pārvietoties ar 
rolleriem, treniņus igauņi aizvada 
Otepes slēpošanas centrā. Igauņiem 
tika izrādīta gan Madonas pilsēta, gan 
jaunais Sporta centrs, par ko viņi izteica 
apbrīnu, jo viņiem tāda nav. Trešajā no-
metnes dienā tika organizēta ekskursija 
pa Madonas apkārtni, tika apskatīts 
Gaiziņkalns, kā arī apciemoti Pakalnie-

ši, kur jaunos sportistus iepazīstināja ar 
visu, kas notiek mežā. Igauņi apmek-
lēja  arī trušu dārzu „Sveķi”. Ciemiņi 
bija ļoti apmierināti ar redzēto, kā arī 
ar treniņapstākļiem Madonā, kādi te ir 
radīti sportistiem. Viņi atzina, ka šeit 
ir ļoti atsaucīgi cilvēki un ļoti sakopta 
un zaļa pilsēta. Ir izveidojusies laba 
sadarbība un sapratne ar Madonas 
slēpotājiem, tika izteikta vēlme vēl kād-
reiz atbraukt uz Madonu un turpināt 
šāda veida sadarbību.

 Jāatzīst, ka Madonai un, manuprāt, 

arī citām Latvijas trasēm ir daudz ko 
mācīties no Polvas – kā ir jāveido zie-
mas slēpošanas trases, kā tās tiek kop-
tas, cik tās ir pieejamas cilvēkiem, pār-
redzamas, ar visa veida norādēm. Bet 
tas ir solis, kurš tiks veikts jau tuvākajos 
gados arī mūsu trasēs. Sportisti cer, ka 
arī turpmāk sadarbība starp Madonas 
un Polvas slēpotājiem turpināsies, un 
vēl attīstīsies tikai plašumā.

jĀNis Švika, 
Madonas Bjss slēpošanas 

treneris   

Madonas slēpotāji piedalās Igaunijas – Latvijas  
starpvalstu sadarbības nometnē



Pagastu ziņas Novada Vēstnesis / 2010. gada jūlijs  7

Bērnības svētki ir svētki ģimenei. 
Tie rada prieku un bērnības atmiņas 
bērniem, vecākiem, krustvecākiem un 
mīļajiem līdzcilvēkiem. Ar šo dienu 
krustmāte un krusttēvs kļūst par svēt-
ku gaviļnieka – bērna – uzticamajiem 
draugiem, padomdevējiem vai vien-
kārši kļūst par otro māmiņu un tēti.

Par tradicionālu pasākumu Ošupes 
pagastā kļuvuši Bērnības svētki. Šogad 
Degumnieku tautas nama un Ošupes 
pagasta pārvaldes rīkotajos svētkos 
piedalījās 5 ģimenes ar 7 mazuļiem. 
Mazās gaviļnieces – Elīna Ločmele, 
Keita Putniņa, Renāte Jakovļeva, Eve-
līna Spridzāne un trejmāsiņas Kitija, 
Līva un Alise Bārbales tika izšūpotas 
ziedu šūpolēs, suminātas un sveiktas 
ar dāvanām un ziediem. Bet pats gal-
venais – no šīs dienas katrai meitenītei 
ir krustvecāki jeb kūmas, kas ar savu 
parakstu apliecināja, ka palīdzēs ma-
zajām viņu turpmākajā dzīves ceļā, 
ka būs kopā ar saviem krustbērniem 
priekos un bēdās. 

Pasākumam cauri vijās iestudēts 
ceļojums, kurā piedalījās Puķu laumi-
ņa Rozīte (Ilze Melngaile), Taurenītis 
(Iveta Šķēle), svētku gaviļnieces, kas arī 
izskatījās kā mazas laumiņas, vecāki 
un krustvecāki. Taurenītis Rozītei iede-
va laimes sēkliņu, kas jāiesēj piemērotā 
zemē. Bet kā atrast vislabāko augsni, 
ja Puķu laumiņa tālāk par dzimtajām 
pļavām nekad nav lidojusi? Ceļojums 
sākas ar Meža taku, turpinās uz Māko-
ņa, bet uzdevums nav veikts – laimes 
sēkliņai mežā ir par tumšu, bet lietus 
padebesī par drēgnu un slapju. Arī 
kalnā tāda maza sēkliņa nekādi neva-
rētu iesakņoties. Bet kas tad tas? Iemītā 
taciņa līdzinās atslēdziņai. Meklējot 
mājvietu sēkliņai, laumiņa atradusi 
savu laimes atslēdziņu. Tagad Rozīte 
saprot, ka sēkliņa jāsēj mājās, kur zeme 
vēlīga un saulīte silda tik mīļi – kā ne-
kur citur pasaulē. Ceļu ceļi izstaigāti, 
bet vislabāk ir mājās, kuru sargā tētis 
un māmiņa. Ceļojuma laikā lieliski 
palīgi bērniem bija viņu krustvecāki. 

ko darīt vasaras brīvlaikā? Kā in-
teresanti un lietderīgi pavadīt laiku 
draugu pulkā? Ko darīt, ja vienam 
mājās kļūst garlaicīgi? Šie un citi 
līdzīgi jautājumi ir aktuāli daudziem 
skolasbērniem, jo ne visām ģimenēm 
ir piemājas saimniecība, kur bērni 
varētu piepalīdzēt lauku darbos, kuru 
īpaši daudz ir vasaras periodā. 

Ošupes centra iedzīvotāji un 
jaunieši, sadarbojoties ar pagasta pār-
valdi, raduši risinājumu, kā pavadīt 
vasaras brīvlaiku aktīvi un veselīgi. 
Laukumā pie daudzdzīvokļu mājām 
ierīkots un uzstādīts ielu basketbola 
grozs, kur vakaros pulcējas gan pus-
audži, gan strādājošie jaunieši, lai ap-
vienotu patīkamo ar lietderīgo, rīkojot 
basketbola turnīrus. Ošupes pagasta 
pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls sola, 
ka tuvākajā laikā ošupiešiem tiks no-
gādāts arī volejbola tīkls un bumba, 
kā arī futbola bumba, lai vienlaicīgi 
varētu darboties vairāk jauniešu.

Savukārt pašiem mazākajiem 
ošupiešiem tagad ir iespēja „cept smil-
šu kūkas” jaunajā smilšu kastē.

ilze PUrPļeviča

starp diviem purviem, pašā Teiču 
rezervāta maliņā, atrodas Mētriena. Te 
dzīvo cilvēki, kuri draugos ar dzērvju 
dziesmu un koku šalkām vējainā die-
nā. Cilvēki, kuri reizumis pieraduši 
sastapt mājas pagalmā nelūgto odzi 
vai zalkti. Paliek ne sevišķi omulīgi, 
vai ne? Bet šim faktam, ka esam tur, 
kur esam, ir arī sava pozitīvā puse. 
Mums nav jāmēro tāli ceļa gabali, lai 
rastu mierinājumu zaļajā zonā – atliek 
vien izbrist vīgriezēm smaržojošu 
pļavu pāris simtu metru garumā. 
Mētrienieši šo dabas dāvinājumu 
visvairāk izjūt tieši vasarā, kad sākas 
ogu un sēņu laiks.

Katru sezonu ogotāji gaida ar 
bažām un cerībām – būs mellenes 
vai nē? Vai ziedus nenokodīs agrīnās 
salnas? Nu jau daudzus gadus vasarā 
ogu lasīšana daudzām ģimenēm ir 
vienīgais peļņas avots. Bērniem tā 
ir lieliska iespēja pašiem tikt pie sen 
kārotā našķa vai, palīdzot lieku latiņu 
ieripināt ģimenes kopējā budžetā, ie-
gādāties visu nepieciešamo jaunajam 
mācību gadam. Šo meža tuvību bērni 
izmanto pat trīs reizes dienā – ie-
skrien, salasa mellenes pāris desmitu 
santīmu vērtībā, nodod tuvākajā ogu 
uzpirkšanas punktā un uz veikalu 
prom. Nebaida ne svelmainā saule, 
ne uzmācīgie odu un dunduru bari. 
Jāpiebilst, ka slinkumā nav palaidu-
šies arī jaunieši. Vienīgi no rītiem nāk 
miegs, bet tad būtu visērtākā lasīšana. 
Ogas lasīt ir smags un grūts darbs. 
Tas bērniem māca izturību un rada 

Svētki bērnībai – joprojām tradīcija

Kad mežs gandrīz pa durvīm nāk iekšā

Mežā aust jauna diena. Ir pusseši no rīta. Eleonoras kundze mežā rod spēku un 
priecājas par jauko rītu.                                                                   autores foto

Arī Mētrienas jaunieši ir aktīvi 
ogotāji. Mežā dodas Lāsma, Madara 
un Mārtiņš.            
                                   

Rod risinājumu 
vasaras 
nodarbēm

Kūmām no mozaīkas gabaliņiem 
bija jāsaliek sava krustbērna vārdiņa 
pirmais burts. Tāpēc Taurenītis un 
Puķu laumiņa viņiem dāvina lādīti ar 
laimes atslēdziņu. Piekodinot, ka lādīte 
ne uz brīdi nedrīkst palikt tukša – tur 
jāieliek kas mīļš un labs – jauki vārdi, 
uzmundrinājums, arī konfekte. Savu-
kārt vecāki kopā ar vecākiem cītīgi 
mina Meža taku, kāpa padebešos un 
kalnos. Ceļojumā piedalījās arī mazā 
dziedātāja Renāte no Meirāniem. Vēl ti-
kai gājiens cauri Puķu vārtiem, kopīga 
fotografēšanās un atmiņas par dienu, 
kas izvērtās pozitīvu emociju un aiz-
kustinājuma pārpilna, jo gandarījumu 
guva ne vien bērni, bet arī viņu vecāki 
un ciemiņi, kas piepildīja Degumnieku 
tautas namu.

Pasākumā līdzi dzīvoja  
ilze PUrPļeviča

izpratni, ka tikai ar darbu var tikt pie 
kārotām lietām. 

„Šis gads nav bagāts ar ogu pār-
pilnību, ir bijuši labāki laiki”, stāsta 
viena no ogu uzpirkšanas punkta 
Mētrienā vadītājām Maruta Kova-
ļevska, „līdz ar to cena kāpj strauji 
uz augšu. Atceros, ka aizpērn sezonas 
noslēgumā par kilogramu melleņu 
maksājām pat 1,35 latus. Pērn – tikai 
85 santīmus. Ir ievērojami sarucis 
ogotāju skaits, jo cilvēku arī pagastā 
ar katru gadu paliek mazāk. Ogu 
uzpircēja darba specifika ir tā, ka visu 
laiku ir jābūt uz vietas, jo nekad nevar 
zināt, kad kāds ieradīsies. Ir punkti, 
kuriem ir noteikts pieņemšanas 
laiks, bet es šeit esmu līdz pēdējam 
klientam. Par cik šovasar ir karsts, tad 
ogotāji vairāk nāk rīta pusē un pieva-
karē”. Piebildīšu, ka pie Marutas va-
saras brīvdienas katru gadu pavada 
prāvais mazbērnu pulciņš, kas ir liels 

Bērnības svētku „ģimenes bilde”.

Svētki beidzas ar gājienu cauri Puķu vārtiem.                                autores foto

atbalsts omītei. Pienes kafiju, palīdz 
pilno ogu kastīšu kārtošanā un aizstāj 
viņu brīžos, kad steidzami darbiņi 
jāapdara. Maruta Kovaļevska ogu 
uzpirkšanas punktā šogad aizvada 
divpadsmito vasaru. Laba pieredze 
un augstvērtīga prakse.  Jā, un visus 
šos gadus uzticīga vienai firmai. 

Viena no aktīvākajām ogu lasītā-
jām Mētrienā ir Eleonora Rimša. Kurš 
gan viņu nav saticis agrā rīta stundā 
uz ceļa dodoties ogot? Jāpabrīnās vien 
par septiņdesmitgadīgās kundzes 
spēku, veselību un izturību. Šeit labs 
piemērs visiem, kas vaid un kunkst 

par bezdarbu un naudas trūkumu. 
„Jau agrā bērnībā, kad ģimenē augām 
četri bērni, mums bija nepieciešamība 
vākt meža veltes, lai vienkārši izdzīvo-
tu. Šo to arī vecāki pārdeva. Jo toreiz 
jau bērnu pabalstu un pensiju nebija. 
Tie bija grūti laiki, kas man deva rūdī-
jumu visai dzīvei. Ar aktīvu ogošanu 
sāku nodarboties pirms divdesmit 
gadiem, kad vēl strādāju skolā. Algas 
nebija lielas, vajadzēja rast kaut kādu 
iespēju, lai nopelnītu vēl papildus. 
Pateicoties ogošanai, esmu redzējusi 
daudzas citas zemes. Ceļošana ir vēl 
viens no maniem vaļaspriekiem. Pir-

mā ogotājas pieredze man radās Ro-
pažos, kad ar draudzenēm devāmies 
mežā, pēc tam uz tirgu Purvciemā. 
Šos četrpadsmit gadus, kopš atkal 
esmu Mētrienā, katru vasaru eju 
mežā. Esmu pabijusi Austrijā, Vācijā, 
Polijā, Francijā. Šīs vasaras mērķis ir 
Kipra, kuru apmeklēšu novembrī. 
Kad beidzas melleņu laiks, dodos 
purvā dzērvenes lasīt. Vidēji sapelnu 
ap četriem simtiem latu. Protams, nav 
viegli, bet man mežā patīk. It sevišķi 
agrajās rīta stundās, kad saule lec, 
un mostas visa dzīvā radība”, stāsta 
Eleonoras kundze. 

Mētrienā ir astoņi ogu uzpirk-
šanas punkti. Katram savi klienti. 
Cenas gan turas apmēram vienādā 
līmenī. Katrs var izvēlēties sev tuvā-
ko, ērtāko. Ir iespēja pelnīt arī vācot 
gailenes, bet pavisam drīz sāksies 
brūkleņu laiks, tad nāks dzērvenes. 
Ja vien netrūkst varēšanas un vēlēša-
nās, naudiņu pelnīt ir iespēja līdz pat 
vēlam rudenim. „Grēks neiet mežā 
un sūdzēties par naudas trūkumu, ja 
vien veselība atļauj”, tā saka daudzi 
mētrienieši. 

Nu, ko! Atliek tikai paņemt lielo 
spaini, uzvilkt zābakus kājās un do-
ties melleņu meklējumos! Novēlam 
visiem ogotājiem atrast bagātas ogu 
vietas un mūsu uzpircējiem labu 
garastāvokli un smaidu sejā, sagaidot 
ikvienu nogurušo melleņu lasītāju!

solviTa sTUlPiņa,
raksta tapšanas laikā arī 
pati kļuvusi par ogotāju

No 19.07.2010. 
sarkaņu pagasta pārvalde 

un Biksēres bibliotēka 
atrodas J. Ramaņa ielā 6 Biksērē 

(J. Kvanta SIA “Stars 93” 
darbnīcu teritorijā)

P/a “sarkaņu komunālais 
serviss” 

atrodas J. Ramaņa ielā 3 
(blakus pastam)

Tālruņu numuri nav mainīti

Sarkaņu pagasta pārvaldes 
administrācija
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sarkaņu pagasta Biksērē veiksmīgi 
ir norisinājies nu jau par tradīciju 
kļuvušais Uguns skulptūru festivāls 
„Ugunsūdensroze”, ko organizēja 
Sarkaņu pagasta pārvalde sadarbībā 
ar mākslinieku grupu tēlnieka Kārļa 
Īles vadībā. 

Neskatoties uz lietainajiem lai-
ka apstākļiem skulptūru tapšanas 
laikā, var tikai apbrīnot mākslinie-
ku entuziasmu, kuri cītīgi strādāja, 
lai realizētu savas ieceres un īsi 
pirms pusnakts interesentiem 
tika piedāvāts izbaudīt mirkli, 
kad īpaši šiem vasaras saulgriežu 
svētkiem radītie darbi: „Uguns 
vārti”, „Jāņu zvaigznes”, „Sirsni-
ņa”, „Putns”, „Papardes zieds” 
un „Auglības rituāls”, mūzikas 

skaņu pavadīti, tika iededzinā-
ti. Darbus radīja talantīgi un 
atzīti mākslinieki – autori 
Kārlis Īle, 
Andris Džiguns, Gundars 
Kozlovskis, Agnese Rudzī-
te, Oskars Mikāns, 
Gundega Eve-
lone, Maija 
Puncule un 
Armands& 
Armands 
Vecvanagi, 
kas par pa-
veikto bija 
gandarīti, 
bet to, ka stip-
rais lietus bijis  
nopietns pārbau-

dījums, atzina visi 
kā viens. Uguns-

skulptūru fes-
tivālu pavada 
arī bagātīga 
koncertprog-
ramma – to 

Biksēres estrādē 
ieskandināja Sar-

kaņu pagasta tautas 
nama „Kalnagravas” 
deju kolektīvi „Resgaļi” 
un „Senči”, jauktais vo-
kālais ansamblis, ama-
tierteātris „Piņģerots” un 
Dzelzavas kultūras nama 

jauniešu deju kolektīvs, 
kas pasākuma apmeklētā-

jiem piedāvāja koncertprog-

rammu „Jāņu nakts pasaka”.
Festivālu šogad finansiāli atbals-

tīja Sarkaņu pagasta pārvalde un 
Madonas novada pašvaldība. Arī 
nākamajā gadā festivāls notiks un 
par to var sākt domāt jau šobrīd, jo 
Valsts Kultūrkapitāla fonda „Vidze-
mes kultūras programmas” projektu  
konkursā ir saņemts daļējs finansē-
jums, lai 2011. gada Uguns skulptūru 
festivāls Biksērē Madonas novada ļau-
dīm un viesiem sagādātu kādu jauku 
atpūtas un pārsteiguma mirkli.

Šogad festivālu apmeklēja ap 2000 
skatītāju.

valDa kļaviņa ,
Tautas nama „kalnagravas” 

direktore 

Aizvadīts trešais Uguns skulptūru festivāls 

Biksēres 
Muižas svētki 
31. jūlijā

svēTkU PrograMMa:

Plkst. 1400 – svētku atklāšana.
Madonas novada muižu un svētku 
viesu sasaukšanās nostāstos, dziesmās, 
dejās un teātra jokos.
Plkst. 900 – 2000 – gida pavadībā iespēja 
apskatīt izstādes muižas klēts pagra-
bos, senlietu muzeju „Biksēres klēts” 
un iepazīties ar brīvdabas tēlniecības 
izstādi.
Plkst. 1330 – 1600 – amatnieku un māj-
ražotāju tirdziņš, radošās darbnīcas, 
SIA „Dzeņu dzīvnieku ferma” mīluļu 
apskate.
Plkst. 1600 – koncerts „Dziesma vie-
no”. Koncertā piedalās: Žoržs Siksna 
un Jelgavas Tirkīza krāsas kora solistu 
grupa „3+2”, Dainis Porgants un Jānis 
Jarāns, kantri grupas „Klaidonis” solists 
Māris Sloka, šī gada jubilārs Uģis Roze. 
Koncertu vadīs Guntis Skrastiņš. Par 
muzikālo noformējumu gādās grupa 
„No pusvārda”. Ieeja brīva.
Plkst. 2100  – 0200  – zaļumballe kopā 
ar grupu „Ķirmji”.
plkst. 2200 balles starplaikā  –  Sar-
kaņu vidējās paaudzes deju kolektīva 
„Labākie gadi” un deju kolektīva „Hop-
sani” (Marjamaa, Igaunija) koncerts, 
ieeja maksa uz balli – Ls 2.00.

Nāciet paši, ņemiet līdz saulainu prātu, 
savus draugus, radus un paziņas!

25. jūlijā plkst. 10.00

oŠUPes 
pagasta 
svētki

Plkst. 10.00 –18.00 – sportiskas akti-
vitātes pie vecās Gotlība skolas
Plkst. 18.00 – apbalvošana
Plkst. 20.00 – balle, muzicēs grupa 
„Ceļā” no Balviem

Piepūšamās atrakcijas;• 
Balles laikā tautas namā darbosies • 
bufete;
Būs iespēja paēst siltas pusdienas;• 
Līdzdarbošanās un vērošana bez • 
maksas.

(Ošupes pagasta Sporta spēļu Nolikumu 
un informāciju par disciplīnām lasīt www.
madona.lv/ Pagasti/Ošupes pagasta pār-
valde/sadaļa SPORTS)

Kas kustīgs, 
tas lustīgs!

Madonas novads kārtējo reizi pierā-
dījis, ka patiesā vērtība ir tā cilvēki. Ir 
noslēdzies konkurss, un pasniegtas 
uzvarētājbalvas „Latvijas Avīzes” 
rīkotajam konkursam „Sieviete Lat-
vijai 2010”. 

12 laureāšu vidū bija trīs sievietes 
no Madonas novada, kas saņēma arī 
galvenās balvas savās nominācijās. 
Nominācijā „Sievietei par uzdrīk-
stēšanos būt uzņēmējai” galvenās 
balvas ieguvēja ir mūsu Dzintra 
Karavaičuka – uzņēmēja Bērzau-
nes pagastā, z/s “Sveķi” dibinātāja 
un īpašniece, laureātes godā – arī 
mūsējā – Agita Kalniņa, uzņēmēja  
no Bērzaunes pagasta, SIA “Turbo 
AK” īpašniece un vadītāja. Savukārt 
nominācijā „Sievietei par nesavtīgu 
darbu sabiedrības labā” galvenās 
balvas ieguvēja ir mūsu Vita Eizentā-
le – strādā par Vestienas informācijas 
un konsultāciju centra konsultanti, 
izaudzinājusi trīs dēlus un šobrīd 
vēl audzina audžudēlu. Visas mūsu 
novada sievietes! 

Gaviļnieces sveikt bija ieradies arī 
novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Andrejs Ceļapīters un sarunās 
ar konkursa organizatoriem – „Latvi-

jas Avīzi” – dzima ideja rīkot konkur-
sa noslēgumu arī citās Latvijas vietās. 
Lai gaišuma un pateicības brīži arvien 
vairāk ceļotu pa Latvijas novadiem, 
nākamreiz noslēguma pasākumu 

jārīko Latvijas laukos, iespējams – tieši 
Madonā. 

Darba gaitās priecīgais notikums 
varbūt jau piemirsies, tāpēc vēlamies 
to atgādināt un joprojām sirsnīgi 

sveicam Jūs, mīļās un stiprās veik-
sminieces!

DziNTra sTraDiņa
Dz. sTraDiņas  

un i. saBiTovas foto

Konkursā „Sieviete Latvijai 2010”  
uzvar Madonas novada sievietes

Par prieku ikvienam Madonas un 
tās apkaimes iedzīvotājam un vie-
sim no 11. līdz 15. augustam piecu 
dienu garumā pilsētā norisināsies 
gaisa balonu festivāls “lMT kauss 
2010”. 

Festivāls ir koša ikvasaras tra-
dīcija, kas katru gadu notiek kādā 
Latvijas pilsētā. Šogad – 12 gadu jubi-
lejā – šis krāsainais pasākums priecēs 
madoniešus. Festivāls jau ir ciemojies 
Saldū, Talsos, Pedvālē, Jelgavā, Rē-
zeknē, Daugavpilī, Cēsīs, Siguldā, 
Valmierā un Rīgā. Tā ģenerālsponsors 
jau no pašiem pirmsākumiem ir Lat-
vijas Mobilais Telefons. 

Šobrīd jau pieteikušās vairāk nekā 
25 gaisa balonu komandas no Latvi-
jas, Lietuvas un Krievijas. Turpinās 
sarunas ar Čehijas, Polijas, Igaunijas, 
Zviedrijas un Somijas pilotiem. 

Festivāla programmas galvenā 
sastāvdaļa būs gaisa balonu pilotu 
sacensības – rīta (ap plkst. 6.00) un 
vakara (ap plkst. 19.00) lidojumi. 
Tajā pilotiem ir dots uzdevums, 
piemēram, nomest smilšu maisiņu 
iespējami tuvu kartē atzīmētai vietai. 

Krāsaina gaisa balonu parāde Madonas debesīs 

Festivāla noslēgumā, apkopojot kat-
ras dienas rezultātus, tiks noteikts 
uzvarētājs, kurš precīzāk izpildījis 
dotos uzdevumus. Labākais pilots 
saņems īpašo LMT kausu un galveno 
naudas balvu. 

Lidojumi tiek plānoti pāri Mado-
nai un pilsētas apkaimē. Jāņem vērā, 

ka gaisa balonu lidojumu ietekmē 
laika apstākļi, vēja virziens un stip-
rums. 

Festivāla organizatori Madonā 
piedāvās arī izklaides programmu 
Saieta laukumā pašā pilsētas sirdī. 
Piektdien, 13. augustā, koncertā 
uzstāsies Jenny May, grupas Forte, 

Musiqq, Otra puse, noslēgumā spēlēs 
DJ Roberts Lejasmeijers no Eiropean 
Hit Radio. Savukārt sestdien, 14. au-
gustā, skatītājus priecēs grupa PER, 
Apvedceļš, Tumsa un DJ Aivis no 
Latvijas Radio 2. Festivālu noslēgs ar 
krāšņu uguņošanu sestdienas vakarā 
Saieta laukumā.

Papildus koncertiem apmeklē-
tāji varēs vērot īpašus balonu šovus. 
Ceturtdien pilsētās ielās Madonas 
pilsētas kultūras nama apkārtnē 
notiks gaisa balonu degļu šovs, 
bet piektdien un sestdien Saieta 
laukumā notiks gaisa balonu nakts 
spīdēšanas. 

Festivāla organizatori lūdz Mado-
nas iedzīvotājus un festivāla viesus 
būt saprotošiem, ja festivāla norises 
dēļ būs kādi satiksmes ierobežoju-
mi, kā arī lūdz būt atsaucīgiem un 
ļaut gaisa balonu pilotiem un viņu 
komandām piezemēties vai šķērsot 
savus īpašumus, kā arī neaiztikt da-
lībnieku izmestos mārkerus – smilšu 
maisiņus, kas palīdz noteikt sacensī-
bu uzvarētāju. 

FesTivĀla orgaNizaTori

 
21. augustā plkst. 11.00  

Mārcienā  
pie pagasta ēkas risināsies 

Ģimenes  
sporta diena 

Laipni gaidīti  
visi sportot gribētāji un atbalstītāji! 

Sīkāka informācija  
pa tel. 26132152.

M. Platačs,  
Mārcienas pagasta sporta 

organizators

2010. gada jūlijs

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1
Iespiests  SIA “Erante”.
Izdevējs —  
SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu — 
Dzintra Stradiņa.

Dzintru Karavaičuku sveic “Latvijas Avīzes” 
galvenā redaktore Linda Rassa.

Mirklis pēc sumināšanas: (no kreisās) Linda Rumka, “Latvijas Avīzes” 
sabiedrisko attiecību vadītāja, madoniete Beāte Ozoliņa, konkursa 
laureāte Agita Kalniņa, domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, 
konkursa uzvarētāja Vita Eizentāle.


