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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Drīzumā jūsu pastkastēs – Ziemassvētku speciālizlaidums!  

Drīzumā 
jūsu pastkastēs – 

Ziemassvētku 
speciālizlaidums!  

Madonas novada pašvaldības 
29. novembra domes sēdes lēmumi

1. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 „Ūdenssaimniecības 
attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas cie-
mā”

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagas-
ta Barkavas ciemā” fi nansējuma apjomu bez PVN LVL 527558,59 
apmērā, no tiem projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 
351420,00, kur ERAF līdzfi nansējuma daļa noteikta LVL 298691,70 
apmērā, pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfi nansējuma daļa LVL 
52710,30 un neattiecināmās izmaksas bez – PVN LVL 176156,59 
apmērā, neattiecināmo izmaksu daļa PVN ir LVL 116062,89 apmē-
rā. 

2. ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta 
Barkavas ciemā” priekšfi nansējuma un līdzfi nansējuma nodroši-
nāšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 378212,74 
apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 
gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi pamatkapitāla palie-
lināšanai SIA „Barkavas KPS”.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu LVL 378212,74 
apmērā SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanai, ERAF 
projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 „Ūdenssaim-
niecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas 
ciemā” priekšfi nansējuma un līdzfi nansējuma nodrošināšanai.

4. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašval-

dības budžetu.

2. Par grozījumiem Madonas novada 2010. gada 25. 
februāra sēdes lēmumā (protokols Nr. 6, 3. punkts) „Par 
Barkavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem un samaksas apjomiem”

Papildināt Madonas novada 2010. gada 25. februāra sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 6, 3. punkts) „Par Barkavas pagasta pār-
valdes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas apjo-
miem”, apstiprinot šādus maksas pakalpojumus:

7. Pagasta pārvaldes automašīnas izmantošana

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums LVL 
(bez PVN)

Vieglā automašīna Škoda Octavia 1 km
1 h

0,15
1,00 (stāvēšana)

Vieglā automašīna Audi 100 1 km
1 h

0,20
1,00 (stāvēšana)

8.Peldbaseina izmantošana

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums LVL 

(bez PVN)
Grupas apmeklējums 1 h (grupai) 5,00
Publiskais apmeklējums 1 h (1personai) 0,60

3. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā 

Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā:

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

18.600 Pašvaldību budžetā saņemtie 
uzturēšanas izdevumu transferti no 
valsts budžeta

70

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 3 100

Kopā 3 170

t.sk. uz izdevumiem 3 170

uz atlikumu 0

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt)  fi nansējumu

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums
09.200 Barkavas pamatskola    
  Izdevumi kopā (palielinājums) 1370  

2300 Krājumu iegāde 670 skolas pienam, saimniec.
un kancel. precēm

2200 Pakalpojumi 700 maksai par elektrību

06.600 Koplietošanas teritoriju 
labiekārtošana

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 500  

2200 Pakalpojumi 500 teritorijas uzturēšanai

09.600 Skolēnu pārvadājumi    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1 300  

2200 Pakalpojumi 1300 trūkstošā summa 
skolēnu pārvadājumiem

Kopā 3 170

t.sk. no papildus ieņēmumiem 3170

no izdevumu samazinājuma 0

no atlikuma 0

2.2. Mainīt piešķirto fi nansējumu pa izdevumu poste-
ņiem (EKK kodiem)

08.200 Barkavas  bibliotēka  

  Izdevumi kopā 0

2200 Pakalpojumi -550

2400 Periodikas iegāde 550

08.200 Stalīdzānu bibliotēka  

  Izdevumi kopā 0

2200 Pakalpojumi -250

2400 Periodikas iegāde 250

08.100 Sporta pasākumi  

  Izdevumi kopā 0

2300 Krājumu iegāde 30

2200 Pakalpojumi -30

4. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā

Izdarīt sekojošus grozījumus Mētrienas pagasta pārvaldes 
2011. gada budžetā: 

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

Kopā o

t.sk. uz izdevumiem o

uz atlikumu 0

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa
Kopā 0

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt)  fi nansējumu

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

01.700 Procentu maksājumi par 
aizņēmumiem

   

  Izdevumi kopā (palielinājums)  

4200 Procentu maksājumi  

01.100 Pagasta pārvalde    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1500

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
izdevumi

1500  Par zivju iegādi 
(projekts)

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 7000  

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 7000 PVN par 
kokmateriālu 
realizāciju

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumi kopā (palielinājums) 350

2400 Izdevumi periodikas iegādei 350 Bibliotēkai žurnālu, 
periodikas iegādei

09.000 Izglītība

Izdevumi kopā
(palielinājums) 5100

2400 Izdevumi periodikas iegādei 100

5250 Kapitālais remonts un 
rekonstrukcija 5000
Kopā 13950

t.sk. no papildus ieņēmumiem 0

no izdevumu samazinājuma 0

no atlikuma 13950 (No meža 
pārdošanas 
ieņēmumiem)

5. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011. gada budžeta 
grozījumiem

Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes pa-
matbudžetā: 

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

13.400 Kustamās mantas realizācija 74

12.230 Ieņēmumi no ūdenstilpju un 
zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību 
rūpnieciskas izmantošanas

9

Kopā 83

t.sk. uz izdevumiem  0

uz atlikumu 83

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Mainīt piešķirto fi nansējumu pa izdevumu poste-

ņiem (EKK kodiem)

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

01.100 Pagasta pārvalde    

  Izdevumi kopā 0

1100 Atalgojums 210 Papildu darba par  ilgst. slimojoša 

un atvaļinājumā esoša darbinieka  

pienākumu veikšanu
1200 D/d soc. nodoklis 70 Slimības lapu A apmaksai

2200 Pakalpojumi -280  

2.2. Mainīt piešķirto fi nansējumu pa izdevumu poste-
ņiem (EKK kodiem)

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

08.290 Pārējā citur neklasificētā 
kultūra

   

  Izdevumi kopā 0  

1100 Atalgojumi -100  

1200 D/d sociālais nodoklis 100 Slim. lapas A apmaksai

2200 Pakalpojumi -1964  

7200 Pašv. budž. uzturēšanas 
izdevumu transferti

1964 Finansējums proj.
”Telpu labiekārtošana 
Lazdonas jauniešu 
brīvā laika 
pavadīšanai”
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2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu poste-
ņiem (EKK kodiem)

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

09.100 Lazdonas pamatskolas pirmskolas 
izglītības grupas

   

  Izdevumi kopā 0  

1100 Atalgojumi -1300  

1200 D/d sociālais nodoklis 1300 Slim. lapu A un 
atvaļ. kompensāciju 
izmaksai

6. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piede-
rošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Kalsnavas pagasta Jaun-
kalsnavā un Aiviekstē 

Atļaut Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzī-
vokļu izmaksas par apkuri 2011. gada oktobrī Ls 207,76 apmērā 
segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem lī-
dzekļiem uz gada sākumu. 

7. Par zemes platības precizēšanu
Noteikt nekustamā īpašuma „Četrēni” zemes vienībai ar ka-

dastra Nr. 70620050081 galīgo platību 22,2 ha.

8. Par kustamā īpašuma – florbola laukuma apmaļu – 
izsoles rezultātu apstiprināšanu

1. Atzīt Kalsnavas pagasta pārvaldes kustamās mantas – flor-
bola laukuma apmaļu – atklāto mutisko izsoli par notikušu.

2. Par izsoles uzvarētāju atzīt Gulbenes novada Tirzas pa-
gasta pārvaldi, kuras nosolītā cena par kustamo mantu ir LVL 
710,00.

3. Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldei noslēgt kus-
tamās mantas pirkuma līgumu ar Gulbenes novada Tirzas pa-
gasta pārvaldi.  

9. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā

Veikt sekojošus grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 
2011. gada pamatbudžetā:

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

13.400 Kustamās mantas realizācija 700

13.100. Nekustamās mantas realizācija 1 090

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 1 208

Kopā 2 998

t.sk. uz izdevumiem 2 998

uz atlikumu 0

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

Kopā 0

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

01.700 Procentu maksājumi par 
aizņēmumiem

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 21  

4200 Procentu maksājumi 21 Procentu maksājums 
Vides investīciju 
fondam

08.100 Sporta pasākumi    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1 200  

2200 Pakalpojumi -1000  

2300 Krājumu iegāde 2200 Sporta inventāra, 
krājumu iegādei

06.600 Pārējā komunālā saimniecība 
un teritoriju uzturēšana

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 2 777  

2200 Pakalpojumi 208 Neizīrēto dzīvokļu 
komunālo maksājumu 
segšanai

2300 Krājumu iegāde 2569 Kurināmā iegādei

Kopā 3 998

t.sk. no papildus ieņēmumiem 2998

no izdevumu samazinājuma 0

no atlikuma 1000

2.2.  Samazināt finansējumu

Kods Nosaukums Summa

  Kopā 0

2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu poste-
ņiem (EKK kodiem)

08.200 Kalsnavas bibliotēka  

  Izdevumi kopā 0

1100 Atalgojumi -322

1200 D/d sociālais nodoklis -78

2400 Periodikas iegāde 400

09.100 Pirmsskolas izglītības iestāde  
  Izdevumi kopā 0

1100 Atalgojumi -806

1200 D/d sociālais nodoklis -194

2200 Pakalpojumi -500

2300 Krājumu iegāde 1500

2400 Mācību grāmatu iegāde 150

5200 Pamatlīdzekļu iegāde -150

09.200 Kalsnavas pamatskola  
  Izdevumi kopā 0

2300 Krājumu iegāde -221

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 221

3. Finansēšana
3.1. Finansēšanas daļā palielināt ieņēmumus  no aizdevumu 

pamatsummas atmaksas par LVL 2000, novirzot uz plānoto lī-
dzekļu atlikumu  perioda beigās.

10. Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2011. gada budžeta 
līdzekļu pārkārtošanu

Izdarīt sekojošus grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes 
2011. gada budžetā:

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
1.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

1,111 Dzelzavas pagasta pārvalde    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 3805  

2200 Pakalpojumi 1550 Autotransporta remonts

2300 Krājumu iegāde 1610 Riepu, benzīna iegāde

5200 Pamatlīdzekļi 645 Skenera iegāde, 
iztrūkstošā summa 
automašīnai

6,400 Ielu apgaismošana    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 640 Piemēram, iztrūkstošā 
summa datora iegādei

2200 Pakalpojumi 580 Elektroenerģijai

2300 Krājumu iegāde 60 Spuldžu iegāde

06.603 Pārējā komunālā saimniecība 

un teritoriju uzturēšana

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 2 895  

1100 Atalgojumi 590 Remontdarbiem darba 
algai

1200 Sociālās iemaksas 145 Sociālās iemaksas

2200 Pakalpojumi 2160 Teritoriju apļaušana

8,211 1. bibliotēka    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 740  

2200 Pakalpojumi 400 Dūmvada remontam

2400 Grāmatas un žurnāli 160 Preses izdevumi

5200 Pamatlīdzekļi 180 Grāmatu iegāde

8,212 2. bibliotēka    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 120  

2400 Grāmatas un žurnāli 120  

8,299 Saieta nams “Kāre”    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 500  

2300 Krājumu iegāde 500 Žalūziju iegāde

8,110 Sporta pasākumi    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 700  

2200 Pakalpojumi 520 Stadiona iekārtošana

2300 Krājumu iegāde 180 Sporta precēm

9,111 PII “Rūķis”    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 165  

5200 Pamatlīdzekļi 165 Veļas automāta iegāde

9,211 Pamatskola    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 2910  

2200 Pakalpojumi 2790 Arhīva pakalpojumi, 
iekārtu remonts

2400 Grāmatas un žurnāli 120 Preses izdevumi

10,202 Dienas aprūpes centrs    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 110  

2300 Krājumu iegāde 110 Ugunsdzēsības 
aprīkojums

  Kopā 12 585  

t.sk. no papildus ieņēmumiem 0

no izdevumu samazinājuma 0

no atlikuma 12585

11. Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un 
rekonstrukcija Aizpurves ciemā, Dzelzavas pagastā, Mado-
nas novadā” realizāciju

1. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 
2011. gadā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Kana-
lizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Aizpurves ciemā, 
Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” un tajā izmantotos pieņē-
mumus Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Aiz-
purves ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā projektam 
kopumā un tajā iekļauto Prioritāro investīciju programmu.

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji LVL

Finansējums, kopā 142 101,55

t.sk. 
Attiecināmām izmaksām 116 476,68
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts

Aizņēmums 17 471,50

ERAF finansējums 99 005,18

Cits (norādīt) 0,00
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 25 624,85

2. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (kom-
ponentes):

–1599 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija.
3. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Dzelzava” ieguldīju-

ma daļu 17471,50 latu galvojumu, kas sastāda 15% no projekta 
attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansē-
juma saņemšanai 99005,18 lati.

4. SIA „Dzelzava” uzdot realizēt tehniski ekonomiskajā pa-
matojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifus. 

5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par 
pievienotās vērtības nodokli” normas.

6. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, 
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un 
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finan-
sējuma saņēmējam.

7. Akceptēt SIA „Dzelzava” ERAF līdzfinansējuma saņemša-
nai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un 
finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļauta-
jam finansējuma plānam (iesnieguma 2. papilddokuments) un 
projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3. papilddoku-
ments).

12. Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un 
rekonstrukcija Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Mado-
nas novadā” realizāciju

1. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādā-
to un 2011. gadā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu 
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Dzelzavas 
ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” un tajā izmantotos 
pieņēmumus Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukci-
ja Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā projek-
tam kopumā un tajā iekļauto Prioritāro investīciju programmu.

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji LVL

Finansējums, kopā 424249,97

t.sk. 
Attiecināmām izmaksām 347745,88
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts

Pašvaldības kredīts 52161,88

ERAF finansējums 295584

Cits (norādīt) 0,00

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 76504,09

1. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (kom-
ponentes):

– 1 gab. KSS rekonstrukcija;
– 1 gab. KSS jaunbūve;
– 4276 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija;
– 246 m kanalizācijas spiedvada izbūve.
2. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Dzelzava” ieguldīju-

ma daļu 52161,88 latu galvojumu, kas sastāda 15% no projekta 
attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansē-
juma saņemšanai 295584,00 lati.

3. SIA „Dzelzava” uzdot realizēt tehniski ekonomiskajā pa-
matojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifus. 

4. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par 
pievienotās vērtības nodokli” normas.

5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, 
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un 
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finan-
sējuma saņēmējam.

6. Akceptēt SIA „Dzelzava” ERAF līdzfinansējuma saņemša-
nai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un 
finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļauta-
jam finansējuma plānam (iesnieguma 2. papilddokuments) un 
projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3. papilddoku-
ments).

13. Par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011. gada budže-
ta līdzekļu pārkārtošanu

1. Izdarīt šādus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 
2011. gada pamatbudžetā:

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

04.100. Nekustamā īpašuma nodoklis 8 910

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 754

Kopā 9 664

t.sk. uz izdevumiem 9 628

uz atlikumu 36

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu
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Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

08.230. Sauleskalna tautas nams    

  Izdevumi kopā 
(palielinājums)

3111  

1100 Atalgojumi 149 D/a kapusvētku, svecīšu 
vakara vadīšanai

1200 D/d sociālais nodoklis 187 Sociālais nodoklis, 
kapusvētku, svecīšu vakara 
vadīšanai, sociālo garantiju 
pabalsta izmaksa

2200 Pakalpojumi 2775 Par kultūras un atpūtas 
pasākumiem (autoratlīdzība)

01.100 Pagasta pārvalde    

  Izdevumi kopā 
(palielinājums)

385

1100 Atalgojumi 310 Izdevumu palielinājums 
sakarā ar darbinieku 
aizvietošanu atvaļinājuma 
laikā

1200 D/d sociālais nodoklis 75 Izdevumu palielinājums 
sakarā ar darbinieku 
aizvietošanu atvaļinājuma 
laikā

06.600 Pārējā komunālā 
saimniecība un teritoriju 
uzturēšana

   

  Izdevumi kopā 
(palielinājums)

832  

2200 Pakalpojumi 330 Plīts izbūve Parka ielā 1-4

2300 Krājumu iegāde 502 Soliņu iegāde un uzstādīšana 
pie ēkas Gaiziņa ielā 7 un pie 
dīķa Sauleskalnā

08.290. Pārējā kultūra    

  Izdevumi kopā 
(palielinājums)

1200  

1100 Atalgojumi 966 D/a laikraksta “Bērzaunes 
Rīts” redaktorei un izdevuma 
izplatītājam

1200 D/d sociālais nodoklis 234 D/d sociālais nodoklis 
laikraksta “Bērzaunes Rīts” 
redaktorei un izdevuma 
izplatītājam

09.100. Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Vārpiņa”

   

  Izdevumi kopā 
(palielinājums)

3600  

2200 Pakalpojumi 800 Izdevumi sakarā ar apkures 
sistēmas remontdarbiem

2300 Krājumu iegāde 2600 Izdevumi pārtikas produktu 
iegādei

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 200 Izdevumi sakarā ar saldētavas 
iegādi

09.510. Interešu un profesionālā 
izglītība

   

  Izdevumi kopā 
(palielinājums)

500  

2300 Krājumu iegāde 500 Izdevumi kurināmā iegādei 
biedrībai “Bērnu un jauniešu 
apvienība Rīts”

Kopā 9 628

t.sk. no papildus 
ieņēmumiem

9 628

no izdevumu 
samazinājuma

0

no atlikuma 0

2.2. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu poste-
ņiem (EKK kodiem)

08.200 Bibliotēka  

  Izdevumi kopā 0

1200 D/d sociālais nodoklis 150

2200 Pakalpojumi -336

2300 Krājumu iegāde -150

2400 Periodikas iegāde 336

09.200 Bērzaunes pamatskola  

  Izdevumi kopā 0

2200 Pakalpojumi 1700

2300 Krājumu iegāde -1700

3. Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
3.1. Palielināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 350

Kopā 350

t.sk. uz izdevumiem 350

uz atlikumu 0

4. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi
4.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

01.100 Pagasta pārvalde    

  Izdevumi kopā 
(palielinājums)

350  

2200 Pakalpojumi 350 Izdevumi ūdens 
kvalitātes testēšanas 
apmaksai

06.600 Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

   

  Izdevumi kopā 
(palielinājums)

3 000  

2200 Pakalpojumi 3 000 Izdevumi ceļu un ielu 
uzturēšanai

Kopā 3 350

t.sk. no papildus 
ieņēmumiem

350

no izdevumu samazinājuma 0

no atlikuma 3 000

14. Par dzīvojamās mājas Sarkaņu pagastā „Piesaules” 
neprivatizētās daļas pieņemšanu

Pieņemt no Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 
dzīvojamās mājas „Piesaules”, Sarkaņu pagastā, Madonas nova-
dā (kadastra Nr. 70900070092) neprivatizētās daļas:

– dzīvokļa īpašumu Nr. 4 un tam piederošās kopīpašuma do-
mājamās daļas 309/1463;

– dzīvokļa īpašumu Nr. 5 un tam piederošās kopīpašuma do-
mājamās daļas 623/1463.

15. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības do-
mes 2010. gada 27. maija sēdes protokola Nr. 12 7. p. lēmu-
mā „Par maksas pakalpojumiem Sarkaņu pagasta pārvaldē 
un tai pakļautajās iestādēs”

1. Ar 2011. gada 1. decembri, apstiprināt šādus Sarkaņu pa-
gasta pārvaldes, Sarkaņu pamatskolas un tautas nama „Kalnagra-
vas” sniegtos maksas pakalpojumus:

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Izcenojumi 
LVL 

(bez PVN)

Piezīmes

1. Biroja tehnikas pakalpojumi

1.1. Kopēšana A4 1 lapa  0,04 Ar PVN apliekams 
darījums

1.2. Kopēšana A3 1 lapa 0,08 Ar PVN apliekams 
darījums

1.3. Kopēšana A4 lapas abas puses 0,08 Ar PVN apliekams 
darījums

1.4. Kopēšana A3 lapas abas puses 0.16 Ar PVN apliekams 
darījums

1.5. Faksa nosūtīšana vai 
saņemšana A4 1 lapa

0,10 Ar PVN apliekams 
darījums

1.6. Informācijas izdruka no datora 
A4 1 lapa

0,10 Ar PVN apliekams 
darījums

1.7. Skenēšana A4 1 lapa 0,10 Ar PVN apliekams 
darījums

2. Īres maksas 

2.1. Īres maksas iedzīvotājiem 
dzīvojamām telpām ar ērtībām 
(ūdens padeve, kanalizācija, 
apkure)

0,12 par m2 Neapliek ar PVN

2.2. Īres maksas iedzīvotājiem 
dzīvojamām telpām ar daļējām 
ērtībām (ūdens padeve, 
kanalizācija)

0,08 par m2 Neapliek ar PVN

2.3. Īres maksas iedzīvotājiem 
dzīvojamām telpām bez ērtībām 
(ūdens padeve, kanalizācija)

0,08 par m2 Neapliek ar PVN

3. Telpu noma

3.1.  Neapdzīvoto telpu noma

3.1.1. Nedzīvojamo telpu noma 
komercdarbībai mēnesī par 1 m2

0,18 Ar PVN apliekams 
darījums

3.1.2. Naktsmītne bijušajā Sarkaņu 
pamatskolas internātā par vienu 
nakti:
par gultas vietu

par visu telpu izmantošanu

3,00

42,00

Ar PVN apliekams 
darījums
Ar PVN apliekams 
darījums

3.1.3. Tautas nama „Kalnagravas” 
lielās zāles noma:
līdz 50 personām

virs 50 personām

10,00 lati 
stunda (virs 
3 stundām 
50% atlaide 
no stundas 
likmes)
20,00 lati 

stunda (virs 
3 stundām 
50% atlaide 
no stundas 
likmes)

Ar PVN apliekams 
darījums

Ar PVN apliekams 
darījums

3.1.4. Tautas nama „Kalnagravas” 
kamīnzāles noma:
līdz 20 personām

virs 20 personām

5,00 lati 
stunda (virs 
3 stundām 
50% atlaide 
no stundas 
likmes)
10,00 lati 

stunda (virs 
3 stundām 
50% atlaide 
no stundas 
likmes)

Ar PVN apliekams 
darījums

Ar PVN apliekams 
darījums

3.1.5. Pirts izmantošana tautas namā 
„Kalnagravas” (ne mazāk kā 3 
stundas)

5,00 lati 
stunda

Ar PVN apliekams 
darījums

3.1.6. Tautas nama „Kalnagravas” 
lielās zāles noma 
mākslinieciskiem kolektīviem ar 
savām ieejas biļetēm

15% no 
ieņēmumiem, 
bet ne mazāk 
kā Ls 25,00

Ar PVN apliekams 
darījums

3.1.7. Sarkaņu pamatskolas ēdnīcas 
telpu noma

5,00 lati 
stunda

Ar PVN apliekams 
darījums

4. Transporta pakalpojumi

4.1. Pasažieru autobusa MB 
izmantošana:
par 1 km pašvaldības iestādēm
par 1 km ārpus pārvaldes
par 1 stundu dīkstāve 
pašvaldības iestādēm
par 1 stundu dīkstāve ārpus 
pārvaldes

0,34 lati
0,40 lati
2,00 lati

2,50 lati

Ar PVN apliekams 
Ar PVN apliekams 
Ar PVN apliekams 

Ar PVN apliekams

4.2. Automašīnu VW Caravella un 
Citroen Jumpy izmantošana:
par 1 km pašvaldības iestādēm
par 1 km ārpus pārvaldes
par 1 stundu dīkstāve 
pašvaldības iestādēm
par 1 stundu dīkstāve ārpus 
pārvaldes

0,15 lati
0,18 lati
2,00 lati

2,50 lati

Ar PVN apliekams 
Ar PVN apliekams 
Ar PVN apliekams

Ar PVN apliekams

5. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

5.1. Zāles pļāvēju izmantošana 
(trimmeris un stumjamā 
pļaujmašīna) par 1 stundu 

3,50 lati Ar PVN apliekams

5.2. Strādnieka ar motorzāģi 
pakalpojumi par 1 stundu

3,50 lati Ar PVN apliekams

6. Ēdināšanas maksas pakalpojumi

6.1. Sarkaņu pamatskolā:
brokastis
pusdienas
launags

0,30
0,40
0,15

Neapliek ar PVN
Neapliek ar PVN
Neapliek ar PVN

6.2. Izglītības iestāžu darbinieki – 
pusdienas
Pārējo iestāžu darbinieku  
pusdienas

0,56

0,56

Neapliek ar PVN

Ar PVN apliekams

6.3. Nometņu dalībnieki Pēc faktiskā Ar PVN apliekams

1.2. No telpu nomas maksas atbrīvoti: pašvaldības iestādes, 
pašdarbības kolektīvi, labdarības pasākumi, pašu ražotās lauk-
saimniecības un amatniecības darbu izstādes – pārdošanas.

1.3. Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 
27. maija sēdes protokola Nr. 12 7. p. lēmumu „Par maksas pa-
kalpojumiem Sarkaņu pagasta pārvaldē un tai pakļautajās ies-
tādēs”.

2. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Madonas novada 
pašvaldības Sarkaņu pagasta Biksēres un Sarkaņu bibliotēkās:

Pakalpojuma veids/ Daudzums Summa (Ls)
Bez PVN PVN Kopā 

Kopēšana no bibliotēkas krājumiem 

A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,05 nepiemēro 0,05

A4 formāta lapas abas  puses (melnbalts) 0,10 nepiemēro 0,10

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina 50% no 
satura)

0,20 nepiemēro 0,20

A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0,40 nepiemēro 0,40

Kopēšana no klienta materiāliem

A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,05 0,01 0,06

A4 formāta lapas abas  puses (melnbalta) 0,10 0,02 0,12

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina 50% no 
satura)

0,20 0,04 0,24

A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0,40 0,09 0,49

Informācijas printēšana)no bibliotēkā pieejamām datubāzēm, informācijas 
resursiem
A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,10 nepiemēro 0,10

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) 0,20 nepiemēro 0,20

Informācijas printēšana no klienta informācijas nesējiem

A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,10 0,02 0,12

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) 0,20 0,04 0,24

Skenēšana no bibliotēkas krājumiem 

A4 formāta lapas 1 puse  0,10 nepiemēro 0,10

Skenēšana no klienta dokumentiem

A4 formāta lapas 1 puse  0,10 0,02 0,12

Dokumenta sastādīšana pēc klienta 
pieprasījuma 1 lapas puse izdrukas formātā 

0,50 nepiemēro 0,50

Informācijas elektroniskā piegāde  
(1 dokuments)

0,10 nepiemēro 0,10

Pasūtīšana SBA (starpbibliotēku abonements)  
kārtā 

Pasta izdevumus 
iespieddarbu nosūtīšanai 
atpakaļ sedz klients

16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmanto-

jamās zemes (kods 0101) uz zeme, kuras galvenā saimnieciskā 
darbība uz individuālo dzīvojamo apbūve (kods 0601) V. Ļ. īpa-
šumā esošam nekustamam īpašumam zemes gabalam „Sīkulīši”, 
Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 0,0682 ha (kadastra apzīmē-
jums 70900040194).

17. Par nekustamā īpašuma „Ozolskola” Liezeres pagas-
tā  nosacītās cenas apstiprināšanu 

1. Reģistrēt nekustamo īpašumu „Ozolskola” ar kadastra nu-
muru 70680130138, Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašval-
dības vārda;
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2. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma „Ozolskola” ar kadastra numuru 70680130138, kas atrodas 
Liezeres pagastā, un sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmē-
jumiem 70680130138 0,3122 ha kopplatībā, dzīvojamās mājas, 
ar kadastra apzīmējumu 70680130138 001 un divām palīgēkām 
ar kadastra apzīmējumu 70680130138 002 un 70680130138 
004  nosacīto cenu Ls 3600,00.

3. Atsavināt – pārdot Madonas novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu – „Ozolskola”, Liezeres pagasts, Madonas 
novads, kadastra numurs 70680130138, īrniecei A.M.

4. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt atsavināšanas piedāvā-
jumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Par grozījumiem Liezeres pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā    

Izdarīt sekojošus grozījumus Liezeres pagasta pārvaldes 
2011. gada pamatbudžetā: 

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

04.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 8 894

10.1.0.0. Naudas sodi 1 647

12.2.0.0. Ieņēmumu no ūdentilpes un zvejas tiesību 
nomas

100

18.6.0.0. Valsts budžeta transferti 2 600

21.4.0.0. Pārējie pašu ieņēmumi 757

Kopā 13 998

t.sk. uz izdevumiem 11 398

uz atlikumu 0

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2 600

Kopā 2 600

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi 
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

08.400 Atbalsts sabiedriskajām 
organizācijām

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 700  

2300 Materiālu iegāde 700  

09.110 Pirmsskolas izglītības grupas    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 15 227  

2200 Pakalpojumi 13500 Pirmsskolas 
grupu tualešu un 
virtuvju remonts

2300 Materiālu iegāde 1727 Remontmateriālu 
iegāde

10,702 BJĀAC Ozoli    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 671  

5200 Kapitālie izdevumi 671  

Kopā 16 598

t. sk. no papildus ieņēmumiem 11398

no izdevumu samazinājuma 5200

no atlikuma

2.2.  Samazināt finansējumu

Kods Nosaukums Summa

10.702. BJĀAC Ozoli  

  Izdevumi kopā (samazinājums) 5200

2300 Materiālu iegāde 5200

Kopā 5200

2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu poste-
ņiem (EKK kodiem)

06.600   Apkure  

  Izdevumi kopā 0

1100 Atalgojumi -3 000

1200 D/d sociālais nodoklis -1000

2200 Pakalpojumi 2000

2300 Materiālu iegāde 500

2500 Budžeta nodokļu maksājumi 1500

08.100 Atbalsts sporta pasākumiem  

  Izdevumi kopā 0

1100 Atalgojumi -324

1200 D/d sociālais nodoklis -76

2200 Pakalpojumi 200

2300 Krājumu iegāde 200

19. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu Aronas pagastā
20. Par pašvaldībai piekritīgā īpašuma nomu Aronas pa-

gastā
21. Par Liezeres pagasta autotransporta nodošanu Ves-

tienas pagasta pārvaldei 
Liezeres pagasta pārvaldei nodot Vestienas pagasta pārvaldei 

lietošanā Mersedes Benz autobusu (1990. g.).

22. Par ierosinājumu iznomāt zemi ar apbūves tiesībām 
Vestienas pagasta „Anduļu nogāze”

Nodot nomā S.J. ar apbūves tiesībām daļu 0,07 ha no ne-
kustamā īpašuma „Anduļu nogāze”, kadastra apzīmējums 
70960070155, nosakot nomas līguma termiņu 10 gadi.

23. Par Vestienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa 
atsavināšanu

1. Nodot atsavināšanai – pārdodot par brīvu cenu LVL 200.00 
Vestienas pagasta pārvaldes pārziņā esošo 1989. gada izlaiduma 
automašīnu VW PASSAT VARIANT ar valsts NR. EH 5275.

2. Uzdot Vestienas pagasta pārvaldei organizēt 1989. gada iz-
laiduma automašīnas VW PASSAT VARIANT ar valsts NR. EH 5275 
pārdošanu par brīvu cenu.

24. Par nekustamā īpašuma „Jaunzemi 2”, kadastra nu-
murs 70960090098, zemes platības precizēšanu Vestienas 
pagastā

25. Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 
novada Vestienas ciemā” realizāciju

1. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 
2011. gadā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdens-
saimniecības attīstība Madonas novada Vestienas ciemā” un tajā 
izmantotos pieņēmumus Ūdenssaimniecības attīstībai Madonas 
novada Vestienas ciemā projektam kopumā un tajā iekļauto Prio-
ritāro investīciju programmu.

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji LVL

Finansējums kopā 452719,58

t.sk. 
kopējām attiecināmām izmaksām 351402,00
Projekta iesniedzēja budžets

Pašvaldības galvojums 52710,3

KF/ERAF finansējums 298691,7

Cits (norādīt) 0,00

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 101317,58

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (kompo-
nentes):

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināša-
nai un ūdens resursu aizsardzībai:  

– 1595 m ūdensvada rekonstrukcija;
– 1 gab. artēzisko urbuma jaunizbūve;
– 1 gab. esošās ūdens ņemšanas vietas sakārtošana – frekven-

ču pārveidotāju uzstādīšana sūkņiem, hidroforu un dīzeļģenera-
tora uzstādīšana jaunizbūvētā ēkā.

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst nor-
matīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu 
kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:

– 295 m ūdensvada jaunbūve;
– 1350 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve;
– 530 m kanalizācijas spiedvada izbūve;
– 3 gab. KSS izbūve.
4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Bērzaunes pakalpo-

jumi” ieguldījuma daļu 52710,30 latu galvojumu, kas sastāda 
15% no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegu-
mu ERAF finansējuma saņemšanai 298691,70 lati.

5. Nodrošināt 452719,58 Ls priekšfinansējumu, nepiecieša-
mības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai SIA „ Vides in-
vestīciju fondā” uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem 
un ar kreditoru noteikto procentu likmi.

6. SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” realizēt tehniski 
ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par 
pievienotās vērtības nodokli” normas.

8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, 
nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un 
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finan-
sējuma saņēmējam.

9. Akceptēt SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” ERAF 
līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, 
tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta 
iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budže-
ta kopsavilkumam.

27. Par Praulienas pagasta pašvaldības 24.02.2005. sē-
des lēmuma „Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām” 
(protokola Nr. 2, 12.§) atcelšanu 

28. Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības publiska-
jām bibliotēkām 

Apstiprināt mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības publiska-
jām bibliotēkām atbilstoši v./a. “Kultūras informācijas sistēmas” 
sadalījumam. 

1. Finansējumu, kurš ir ieekonomēts, saņemot mērķdotāci-
ju, atstāt pašvaldības publisko bibliotēku darbības nodrošināša-
nai gatavojoties akreditācijai atbilstoši sadalījumam: 

Bibliotēka Pagasta pārvalde Ieekonomētais 
finansējums

Nepieciešamie
grozījumi Ls

Aronas pagasta 
bibliotēka

Aronas pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Aronas pagasta 
Kusas bibliotēka

Aronas pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Aronas pagasta 
Viesienas 
bibliotēka

Aronas pagasta 
padome

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Barkavas 
bibliotēka

Barkavas pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 5233 - 338,76

Barkavas pagasta 
Stalīdzānu 
bibliotēka

Barkavas pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 5233 - 338,76

Bērzaunes 
pagasta 
bibliotēka 
(Aronas iela 1)

Bērzaunes 
pagasta pārvalde

Ls 338,76 Kods 5233 - 338,76

Bērzaunes 
pagasta 
bibliotēka 
(Gaiziņa ielā 7)

Bērzaunes 
pagasta pārvalde

Ls 338,76 Kods 5233 - 338,76

Dzelzavas 
pagasta 1. 
bibliotēka

Dzelzavas 
pagasta pārvalde

Ls 338,76 Kods 5233 - 338,76

Dzelzavas 
pagasta 2. 
bibliotēka

Dzelzavas 
pagasta pārvalde

Ls 338,76 Kods 5233 - 338,76

Kalsnavas 
bibliotēka

Kalsnavas 
pagasta pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Lazdonas 
pagasta 
bibliotēka

Lazdonas pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Liezeres pagasta 
bibliotēka

Liezeres pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Liezeres pagasta 
Mēdzūlas 
bibliotēka

Liezeres pagasta 
pārvalde

Ls 217,80 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 165,8

Ļaudonas 
pagasta 
bibliotēka

Ļaudonas pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Ļaudonas 
pagasta Sāvienas 
bibliotēka

Ļaudonas pagasta 
pārvalde

Ls 217,80 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 165,80

Madonas novada 
bibliotēka

Madona Ls 798,48 Kods 5233 - 798,60

Mārcienas 
pagasta 
bibliotēka

Mārcienas 
pagasta pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Mētrienas 
pagasta 
bibliotēka

Mētrienas pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Ošupes pagasta 
bibliotēka

Ošupes pagasta 
pārvalde

Ls 217,80 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 -165,8

Ošupes pagasta 
Degumnieku 
bibliotēka

Ošupes pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Praulienas 
pagasta 
bibliotēka

Praulienas 
pagasta pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Praulienas 
pagasta Saikavas 
bibliotēka

Praulienas 
pagasta pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Sarkaņu pagasta 
bibliotēka

Sarkaņu pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

Sarkaņu pagasta 
Biksēres 
bibliotēka

Sarkaņu pagasta 
pārvalde

Ls 217,80 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 -165,8

Vestienas 
pagasta 
bibliotēka

Vestienas pagasta 
pārvalde

Ls 338,76 Kods 2310 - 52,00
Kods 5233 - 286,76

29. Par iespēju turpināt būvniecību Barkavas pagastā 
30. Par zemes iznomāšanu zem iznomātajām garāžām 

Saules ielā 
31., 32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Bēr-

zaunes pagastā
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Praulie-

nas pagastā
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ošupes 

pagastā
35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Liezeres 

pagastā
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Madonā
37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Aronas 

pagastā 
38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Barka-

vas pagastā 
39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Mārcie-

nas pagastā 
40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Vestie-

nas pagastā 

41. Par papildus līdzekļiem sporta pasākumu organizē-
šanā

Nepieciešamais finansējums un pasākumi 2011. gada novem-
brī, decembrī.

N.p.k. Pasākums Finanses (Ls)

1. Madonas novada čempionāts šahā 32,00

2. Madonas novada čempionāts 100 lauciņu dambretē 24,00

3. Madonas novada čempionāts novusā 80,00

4. Madonas novada čempionāts dambretes ātrspēlē 32,00

5. Latvijas studentu līga volejbolā sievietēm (dalības 
maksa, transports)

236,00

6. Basketbola komanda “Madona” (transports) 260,00

7. Madonas novada skolēnu spartakiāde 170,00

8. Madonas novada sporta laureāts (apbalvojumu 
iegāde)

860,00

9. Madonas novada čempionāts telpu futbolā (inventārs 
– bumbas)

110,00

10. Sporta spēļu komandu inventārs dalībai sacensībās 380,00

11. Ziemassvētku kauss hokejā 160,00

Pavisam kopā 2344,00
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42. Par Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu 

tāmes līdzekļu pārdali
1. Pārdalīt Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta 

pasākumu tāmes līdzekļus:

Stadiona uzturēšana – Ls 388,00 no 
koda 8136

Madonas novada sporta pasākumi, 
komandu piedalīšanās sacensībās. 
Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas 
čempionāti uz kods 8144

Tiesnešu darba apmaksa – Ls 740,00 
no koda 8113

Madonas novada sporta pasākumi, 
komandu piedalīšanās sacensībās 
Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas 
čempionāti uz kods 8144

Starptautiskie turnīri – Ls 775,00 no 
koda 8170

Madonas novada sporta pasākumi, 
komandu piedalīšanās sacensībās 
Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas 
čempionāti uz kods 8144

O. Kalpaka balvas izcīņa – Ls 134,00 
no koda 8193

Madonas novada sporta pasākumi, 
komandu piedalīšanās sacensībās 
Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas 
čempionāti uz kods 8144.

Inventāra, materiālu iegāde
sacensību organizēšanai – Ls 986,00 
no koda 8138

Madonas novada sporta pasākumi, 
komandu piedalīšanās sacensībās 
Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas 
čempionāti uz kods 8144

Atbalsts valsts mēroga sporta 
pasākumiem Madonas novadā, 
sportistu atbalsts – Ls 2212,00 no 
koda 8115

Madonas novada sporta pasākumi, 
komandu piedalīšanās sacensībās, 
Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas 
čempionāti uz kods 8144

Kopā – Ls 5235 Kopā – Ls 5235

43. Par Smeceres sila slēpošanas un biatlona sporta bā-
zes menedžera štata vienību

1. Ar 01.01.2012. palielināt Madonas bērnu un jaunatnes 
sporta skolas štatu sarakstu ar amata nosaukumu sporta bāzes 
menedžeris un strādnieks, paredzot tiem atalgojumu:

N.p.k. Amata nosaukums Profesijas kods Amata 
vienību 
skaits

Amatalgas 
likme (Ls)

1. Sporta bāzes menedžeris 143103 1 440,00

2. Strādnieks 911201 1 200,00

2. Organizēt pieteikšanās konkursu uz sporta bāzes „Smece-
res sila slēpošanas un biatlona sporta bāze” menedžera amatu.

44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 
Sarkaņu pagastā

45. Par līdzekļu piešķiršanu malkas šķūņu būvniecībai 
Madonā

46. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpa-
šuma ar adresi Priežu iela 13 – 21, Madona, atsavināšanu

1. Atsavināt – pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli paš-
valdības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu 
iela 13 – 21, Madona.

2. Uzdot pilsētas pārvaldniekam likumdošanā noteiktā kārtī-
bā organizēt īpašuma novērtēšanu.

3. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas, atsavināšanas 
un izmantošanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma nosa-
cītās cenas noteikšanu un izstrādāt izsoles noteikumus. 

47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašu-
ma ar adresi Rūpniecības iela 51 – 1, Madona, atsavināšanu

1. Atsavināt – pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums ar adresi 
Rūpniecības iela 51 – 1, Madona.

2. Uzdot pilsētas pārvaldniekam likumdošanā noteiktajā kār-
tībā organizēt īpašuma novērtēšanu. 

3. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas, atsavināšanas 
un izmantošanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma nosa-
cītās cenas noteikšanu un izstrādāt izsoles noteikumus. 

48. Par sauso sadzīves atkritumu tarifu Madonas novadā
Jautājums izņemts no dienas darba kārtības, skatīts kā infor-

matīvais jautājums
49. Par Viešūra ezeru
1. Iznomāt, ievērojot normatīvo aktu prasības, Viešūra ezeru 

sekojošiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem – rūpnieciskajai 
zvejai; amatierzvejai – makšķerēšanai; akvakultūras dzīvnieku au-
dzēšanai; rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organi-
zēšanai);

2. Uzdot Vestienas pagasta pārvaldes vadītājam kopā ar pašval-
dības juridisko nodaļu izstrādāt nomas līguma un nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu un iesniegt to Teritoriālajai komitejai.

3. Iesniegt valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskais institūts” priekšlikumu par 
aizliegumu Viešūra ezerā veikt ezerā rūpniecisko zveju.

50. Par projekta „Vestienas pagasta centra ielu asfaltēša-
na un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības iestā-
des „Vāverītes” attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pre-
cizēšanu

1. Apstiprināt projekta pieteikuma precīzo nosaukumu „Ves-
tienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie 
pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes”;

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 
140000,00 LVL. Ar 22% PVN 170800,00 LVL apmērā (tajā skaitā 
pašvaldības līdzfinansējums 49671,49 LVL, ELFA finansējums – 
121128,51 LVL).

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu 
(10% no attiecināmajām izmaksām) 13 458,72 LVL.

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfi-
nansējumu (tai skaitā PVN) 36212,77 LVL.

5. Pēc projekta apstiprināšanas ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 
ar valsts kases noteikto procentu likmi 170800,00 LVL apmērā uz 
20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem projekta „Vestienas 
pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirms-
skolas izglītības iestādes „Vāverītes” aktivitāšu veikšanai.

6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašval-
dības budžetu.

51. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā
1. Madonas novada pagastu teritorijās nodrošināt ceļu tīrīša-

nu no sniega 2011./2012. gada sezonā līdz visām lauku viensē-
tām, kurās ziemas periodā dzīvo un to īpašnieki nav atteikušies 
no šī pakalpojuma.

2. Nodrošināt minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, neprasot 
par to samaksu. Finanšu avots – pārvaldes naudas līdzekļu atli-
kums vai ieņēmumu pārpilde.

52. Par Madonas novada pašvaldības 2011. gada budžeta 
grozījumiem

Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības iestāžu un 
pasākumu budžetā saskaņā ar pielikumu.

53. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības sais-
tošajos noteikumos Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 
2011. gada budžetu”

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24 „Par Madonas nova-
da pašvaldības 2011. gada  budžeta grozījumiem”.

1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 2011. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2011. gada 28. februāra domes sēdē, protokols Nr. 5, 1. 
p.) 1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt  Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 
2011. gadam ieņēmumos Ls 14092321,00 apmērā, izdevumos Ls 
21879229,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.”

2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 2011. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2011. gada 28. februāra domes sēdē, protokols Nr. 5, 1. 
p.) 2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budžetu 
2011. gadam ieņēmumos Ls 526757,00 apmērā,  izdevumos Ls 
717026,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.”

3. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 2011. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2011. gada 28. februāra domes sēdē, protokols Nr. 5, 1. 
p.) 3. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības ziedojumus un dā-
vinājumus 2011. gadam ieņēmumos Ls 7543,00 apmērā un izde-
vumus Ls 20833,00 apmērā.”

4. Saskaņā ar pielikumā minētajām izmaiņām izdarīt grozīju-
mus saistošo noteikumu Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 

2011. gada budžetu” (apstiprināti 2011. gada 28. februāra  domes 
sēdē, protokols Nr. 5, 1. p.) pielikumos un pašvaldības iestāžu un 
pasākumu pamatbudžeta tāmēs.

54. Par Ošupes pagasta bibliotēkas reorganizāciju
Reorganizēt Ošupes pagasta bibliotēku, mainot tās statusu no 

pastāvīgas iestādes uz „Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēkas 
ārējās apkalpošanas punkts” no 2012. gada 1. janvāra.

55. Par naudas līdzekļu iedalīšanu vīru kora „Gaiziņš” 
jubilejas koncertam

Plānojot 2012. gada budžetu, iekļaut vīru kora „Gaiziņš” jubi-
lejas koncerta rīkošanai Ls 400,00.

56. Par studējošā kredīta galvošanu

57. Par Praulienas  pagasta pārvaldes budžeta grozīju-
miem 2011. gada novembrī

Veikt sekojošus grozījumus Praulienas  pagasta pārvaldes bu-
džetā:

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus

Kods Nosaukums Summa

04. 00 Nekustamā īpašuma nodoklis 7 000

Kopā 7 000

t.sk. uz izdevumiem 7 000

uz atlikumu 0

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumsu

Kods Nosaukums Summa

Kopā 0

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums

01.100 Pagasta pārvalde    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 9437  

5200 Pamatlīdzekļi 5601  

5200 Pamatlīdzekļi 7000 No NIN ieņēmumiem

5200 Pamatlīdzekļi 2 437 No atlikuma 

2200 Pakalpojumi -4601  

2300 Materiāli -1000  

Kopā 15 038

t.sk. no papildus ieņēmumiem 7000

no izdevumu samazinājuma 5601

no atlikuma 2437

58. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dunduriņi”, Liezeres pa-
gasts, Madonas novads (kadastra Nr. 70680100107) izsoles re-
zultātus (izsoles protokols pievienots).

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram likumā „Valsts un paš-
valdību mantas atsavināšanas likums” noteiktajā kārtībā noslēgt 
nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgumu.

59. Par nomas objekta – nekustamā īpašuma Ceriņu 
ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, nodošanu izsolē

1. Nodot  izsolē nomas objektu – nekustamo īpašumu Ceri-
ņu ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā:

1.1. Zemi 0,1345 ha kopplatībā (kadastra Nr. 70620110322), 
kas atrodas Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā 
Ceriņu ielā 6.

1.2. Uz tās esošo nedzīvojamo ēku (kadastra Nr. 
70620110322001), kas atrodas Madonas novada Kalsnavas pa-
gasta Jaunkalsnavā Ceriņu ielā 6, apbūves laukums 255,6 m2, 
tilpums 1171 m3, kopējā nedzīvojamo telpu platība 316,9 m2.

2. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei organizēt nekustamā 
īpašuma Ceriņu ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā izsoli, 
apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu. 

Madonas novada pašvaldības domes 
16. novembra ārkārtas sēdes lēmumi  

1. Par galvojuma sniegšanu SIA „Vidusdaugavas SPA-
AO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas projekts. 

SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krust-
pils novadā” finansējuma saņemšanai

Sniegt galvojumu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” aizņēmuma 
daļai projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība 
Mežāres pagasta Krustpils novadā” īstenošanai par summu 
57980,00 LVL, kas ir atbilstoša Madonas novada pašvaldībai 
piederošajām 6725,00 kapitāla daļām jeb 23% no SIA „Vidus-
daugavas SPAAO” pamatkapitāla. Galvojums tiek sniegts arī par 
blakus prasījumiem – procentu maksājumiem, līgumsodiem u.c. 
maksājumiem, kas izriet no aizdevuma līguma. 

Pārējā aizņēmuma daļa tiek nodrošināta ar SIA „Vidusdau-
gavas SPAAO” nekustamā īpašuma ķīlu un citu SIA „Vidusdau-
gavas SPAAO” kapitāla daļu īpašnieku galvojumiem, saskaņā 
ar kapitālsabiedrības valdes iesniegto pašvaldību galvojumu 
summu aprēķinu. 

Aizdevumam tiek noteikta Valsts kases aizdevumiem piemē-
rojamā aktuālā aizdevumu gada procentu likme. Aizņēmuma 
procentu atmaksa tiks uzsākta ar 2012. gadu, pamatsummas 
atmaksa ar 2014. gadu, pamatsumma tiks atmaksāta līdz 2031. 
gadam atbilstoši aizņēmuma atmaksas grafikam.

Aizņēmuma daļas atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Pašvaldības Administratīvajai nodaļai sagatavot nepieciešamo 

dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomē.

Lēmuma kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

2. Par SIA „Dzelzava” valdes locekļa iecelšanu
Uzdot SIA „Dzelzava” kapitāla daļu turētāja pārstāvim 

Elmāram Vaskim:
1. Atcelt no SIA „Dzelzava” valdes locekļa amata Ģirtu Kalniņu 

no 2011. gada 30. novembra.
2. Iecelt par SIA „Dzelzava” valdes locekli Edgaru Šņepstu 

no 2011. gada 1. decembra. 

3. Par pašvaldībai piekritīgās zemes (kadastra apzīmē-
jums 70420020096) nomu Aronas pagastā V.P.

Jautājumu atkārtoti skatīt 29.11.2011. Madonas novada 
pašvaldības domes sēdē.

4. Par nekustamā īpašuma zemes platības precizēšanu
5. Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

Andreja Ceļapītera komandējumu
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Madonas novada pašvaldības domes 
27. oktobra sēdes lēmumi

1. Par grozījumiem Ļaudonas vidusskolas štatu sarakstā 
Veikt izmaiņas Ļaudonas vidusskolas štatu sarakstā no 2011. 

gada 1. novembra, papildinot štatu sarakstu:

Amata nosaukums Profesijas 
kods

Amata 
vienību 
skaits

Amatalgas 
likme

Mēneša 
algas fonds

Autobusa vadītājs 8331 01 1 1,73 Ls/h 290,00

2.  Par papildus finansējuma piešķiršanu skolēnu auto-
busa šofera atalgojumam un degvielas iegādei

1. Piešķirt papildus finansējumu Ļaudonas pagasta pārvaldei:
1.1. Skolēnu autobusa šofera atalgojumam un darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem 2011. gada novem-
brī – decembrī LVL 719,72.

1.2. Degvielas iegādei 2011. gada novembrī – decembrī LVL 
500,00.

2. Finansējumu piešķirt no budžetā projektu līdzfinansēju-
mam paredzētiem līdzekļiem.

3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Ļaudonas vi-
dusskolai 

Piešķirt Ļaudonas vidusskolai LVL 2961,10 pedagogu atalgo-
jumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksāju-
miem no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

4. Par Ļaudonas pagasta pārvaldes ierosinājumu augošā 
meža (cirsmas) atsavināšanai

1. Atbalstīt ierosinājumu par augošā meža (cirsmas) „Strīdus 
purvs” 8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 70700120019 
atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot pagasta pārvaldes vadītājai veikt nepieciešamās 
darbības, lai nodrošinātu cirsmas novērtēšanu un izsoles or-
ganizēšanu.

5. Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā

1. Pārdalīt izdevumus Ļaudonas pārvaldes administrācijai, sa-
mazinot materiālu iegādes izdevumus par LVL 503,00 palielinot 
izdevumus pakalpojumiem par LVL 500,00, palielinot nodevu 
nomaksu par LVL 3,00.

2. Iedalīt līdzekļus sabiedriskās kārtības uzturēšanai LVL 
150,00.

3. Samazināt izdevumus ugunsdzēsībai materiālu iegādei 
par LVL 150,00.

4. Pārdalīt izdevumus nodarbinātības pasākumiem, sama-
zinot materiālu iegādes izdevumus par LVL 83,00, palielinot 
pakalpojumu apmaksu par LVL 83,00.

5. Pārdalīt izdevumus komunālai saimniecībai, samazinot 
materiālu iegādes izdevumus par  LVL 899,00, palielinot pa-
kalpojumu apmaksu par LVL 450,00, palielinot dabas resursu 
nodokļa nomaksu par LVL 100,00 un palielinot pamatlīdzekļu 
iegādes izdevumus – koka tualetes Mētrienas un Pārupes kapos 
par LVL 349,00.

6. Palielināt līdzekļus ielu apgaismojumam elektroenerģijas 
nomaksai par LVL 400,00.

7. Samazināt līdzekļus mājokļu attīstībai materiālu iegādei 
par LVL 400,00.

8. Palielināt līdzekļus kultūras namam pakalpojumu ap-
maksai par LVL 400,00, materiālu iegādes – sagataves soliem 
– izdevumiem par LVL 420,00 no Ļaudonas pagasta pārvaldes 
budžeta neizlietotajiem līdzekļiem. 

9. Pārdalīt izdevumus vidusskolai, samazinot izdevumus 
materiālu iegādei par Ls 2969, palielinot izdevumus karstā 
ūdensvada remontam par LVL 2685,00, palielinot pievienotās 
vērtības nodokļu nomaksu par LVL 284,00. 

10. Pārdalīt izdevumus sociālās aprūpes centram, samazi-
not materiālu iegādes izdevumus  par LVL 349,00, palielinot 
pamatlīdzekļus – veļas mazgājamās mašīnas iegādes izdevumus 
par LVL 349,00.

Izdarīt šādus grozījumus Ļaudonas pagasta pārvaldes 
2011. gada  speciālajā budžetā:

1. Pārdalīt izdevumus no dabas resursu nodokļa līdzekļiem, 
palielinot pakalpojumu apmaksai par LVL 565,00 transporta 
pakalpojumiem Kalniešu izgāztuves sakārtošanai un LVL 65,00 
notekūdeņu analīžu apmaksai, samazinot materiālu iegādes 
izdevumus par LVL 500,00 un LVL 65,00 no DRN neizlietotajiem 
līdzekļiem.

2. Pārdalīt izdevumus ceļu uzturēšanai, samazinot pakalpo-
jumu apmaksu par LVL 993,00, palielinot darba samaksu līgum-
darbiniekiem (autogreideristam un laukumu appļaušana) par 
LVL 800,00 un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
samaksai par LVL 193,00.

6. Par grozījumiem  30.03.2010. Madonas novada paš-
valdības domes sēdes lēmumā (prot. Nr. 8; 5. p) Lazdonas 
pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādī

Izdarīt grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes maksas pa-
kalpojumu cenrādī (apstiprināts 30.03.2010. Madonas novada 
pašvaldības domes sēdē, prot. Nr. 8; 5. p.) un izteikt 20. punktu 
šādā redakcijā: 

Nr.p.k Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums, Ls
20. Nedzīvojamo telpu nomas maksa 

mēnesī, saskaņā ar līgumiem
m2 0,80 Ls

2. Grozījumi maksas pakalpojumu cenrādī stājas spēkā 2011.
gada 1. novembrī. 

7. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011. gada budžeta 
grozījumiem

Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes 
budžetā: 

1. Palielināt izdevumus pamatbudžetā kopā par LVL 2300,00 
(no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu LVL 2300,00) un 
veikt sekojošas izmaiņas pārvaldes iestāžu budžetos:

Valdības funkcijai 09.200 – Lazdonas pamatskola – palielināt 
izdevumus par LVL 816,00 t.sk.:

– Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 – palielināt par LVL 816,00 
(no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu) – Lazdonas pa-
matskolas biroja preču, degvielas un inventāra iegādes izdevumu 
apmaksai – izdevumu kods 2300.

Valdības funkcijai 09.600 – Izglītības papildu pakalpojumi- 
palielināt izdevumus par LVL 1484,00 t.sk.:

– Pensijas un sociālie pabalsti naudā – palielināt par LVL 
1484,00 (no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu) – skolē-
nu braukšanas izdevumu uz Madonas pilsētas izglītības iestādēm 
apmaksai – izdevumu kods 6200.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
bezstrīdus kārtībā Mētrienas pagastā 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
bezstrīdus kārtībā Aronas pagastā 

10. Par I.I. iesnieguma izskatīšanu
1. Dzēst I.I. uzkrāto parādu LVL 183,72 apmērā pret SIA 

„Bērzaunes komunālais uzņēmums”. 
2. Finanšu līdzekļus parāda dzēšanai novirzīt no Bērzaunes 

pagasta pārvaldes budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

11. Par SIA „Dzelzava” realizētās siltumenerģijas tarifa 
noteikšanu

1. Apstiprināt SIA „Dzelzava” ražotās siltumenerģijas tarifu 
LVL 29,82 par 1 MWh (bez PVN).

2. Apstiprinātais tarifs ir tarifa griesti bāzes gadam un stājas 
spēkā 2011. gada 1. novembrī.

 12. Par dāvinājumu
1. Pieņemt pašvaldības īpašumā dāvinājumu no A.K – B.,  

mauriņa traktoru PARTNER, modelis P18H122.
2. Noteikt dāvināmajam mauriņa traktoram PARTNER, mo-

delis P18H122 vērtību LVL 500,00.
3. Mauriņa traktoru PARTNER, modelis P18H122  uzņemt 

Ošupes pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu sarakstā.
4. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma līgumu.

13. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
Domes 29.12.2009. lēmumu (protokols Nr. 17; 1. p. „Par 
Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu sniegto pakal-
pojumu izcenojumiem”)

1. No 01.11.2011. mainīt Mārcienas pamatskolas un Mār-
cienas pamatskolas pirmsskolas iestādes ēdināšanas maksu un 
noteikt to šādā apmērā:

1.1. Pirmskolas iestādes audzēkņiem – Ls 0,75 dienā (maksa 
par 3 ēdienreizēm); 

1.2. Izglītības iestāžu skolotājiem un personālam – Ls 0,75 
par 1 ēdienreizi.

14. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā

1. Palielināt Mārcienas pagasta pārvaldes ieņēmumu daļu 
par LVL 560,00, t.sk.:

– ieņēmumi no mantas realizācijas (metāls) – LVL 560,00.
2. Veikt šādus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2011. 

gada pamatbudžetā:
2.1. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta pārvaldes vaja-

dzībām LVL 54,00 no budžeta neizlietotajiem līdzekļiem t.sk.:
– nodokļu maksājumi – LVL 54,00. 
2.2. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta komunālai 

saimniecībai par LVL 1105,00 no budžeta neizlietotajiem lī-
dzekļiem LVL 939,00 un ieņēmumiem no mantas realizācijas 
LVL 166,00, t.sk.:

– pakalpojumu izdevumiem LVL 955,00; 
– nodokļu maksājumiem LVL 150,00.
2.3. Palielināt izdevumus Mārcienas pamatskolai par LVL 

394,00 no ieņēmumiem no mantas realizācijas, t.sk.:
– datorprogrammai LVL 75,00; 
– pamatlīdzekļiem (dators) LVL 319,00.
3. Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 

2011. gada speciālajā budžetā:
3.1. Palielināt dabas resursu nodokļa ieņēmumus par LVL 

1117,00.
3.2. Iedalīt izdevumus Mārcienas pagasta pārvaldes pārējai 

vides aizsardzībai LVL 337,00 no speciālā budžeta dabas resursu 

ieņēmumiem, t.sk.:
– pakalpojumu izdevumiem LVL 337,00. 
3.3. Samazināt atkritumu apsaimniekošanas izdevumus par 

LVL 170,00, t.sk:
– pakalpojumiem LVL 170,00. 

15., 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzi-
ņu bezstrīdus kārtībā  Kalsnavas pagastā

17. Par Kalsnavas pagasta ceļu un ielu nosaukumu mai-
ņu atbilstoši ceļu sarakstam

1. Atdalīt zemes vienību no Madonas novada pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējums 70620110468, 
un pievienot pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
70620110469, veidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu Ceriņu 
iela. Īpašumam noteikt lietošanas mērķi – „zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā” – kods 1101.

2. Mainīt nosaukumu Madonas novada pašvaldības īpašu-
mam ar kadastra apzīmējumu 70620110196 Spirta rūpnīca – 
Aronieši uz Rūpnīcas iela. Īpašumam noteikt lietošanas mērķi 
– „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā” – kods 1101.

3. Atdalīt zemes vienību no Madonas novada pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējums 70620110127, 
veidojot jaunu īpašumu – pašvaldības ceļš ar nosaukumu Kū-
tiņas – Draudzības iela. Īpašumam noteikt lietošanas mērķi 
– „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā” – kods 1101.

4. Atdalīt zemes vienību no Madonas novada pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējums 70620110206, 
veidojot jaunu īpašumu – pašvaldības ceļš ar nosaukumu Pā-
rupes iela – V879. Īpašumam noteikt lietošanas mērķi – „zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” – kods 1101.

5. Atdalīt zemes vienību no Madonas novada pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējums 70620110473, 
veidojot jaunu īpašumu – pašvaldības ceļš ar nosaukumu Spirta 
rūpnīca – Kalsnavas bullis. Īpašumam noteikt lietošanas mērķi 
–  „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā” – kods 1101.

 18. Par grozījumiem Madonas novada 2010. gada 27. 
janvāra sēdes lēmumā (prot. Nr. 3; 22. p.) „Par Kalsnavas 
pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
samaksas apjomiem” 

1. Izdarīt grozījumus Madonas novada 2010. gada 27. jan-
vāra sēdes lēmumā (protokols Nr. 3; 22. punkts) „Par Kalsna-
vas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
samaksas apjomiem”, apstiprinot no 01.11.2011. šādus maksas 
pakalpojumus:

Nr.p.k. Pakalpojums   Daudzums,
mērvienība

Pakalpojuma izcenojums               
(bez PVN, PVN aprēķina 
papildus saskaņā ar MK 

noteikumiem), LVL
1. Telpu noma
1.1. Ēkā Ceriņu ielā 6 1 m2 0.15
1.2. Ēkā Jāņukalna Tautas nams 1 m2 0.10
1.3 Ēkā Vesetas ielā 4 1 m2 0.10
1.4 Ēkā Ceriņu ielā 1 1 m2 0.10
1.5 Ēkā Pārupes ielā 2 1 m2 0.25
1.6 Ēkas Ceriņu ielā 6 noma 316,9 m2 48,98
2. Apkure
2.1. Ēkā Pārupes ielā 2 1 m2 0.60
2.2 Ēkā Vesetas ielā 4 1 m2 0.30

19. Par kustamās mantas atsavināšanu 
1. Atsavināt florbola laukuma apmales, rīkojot izsoli.
2. Noteikt izsoles sākuma cenu LVL 700,00.
3. Uzdot pagasta pārvaldes vadītājam rīkot atsavinātās man-

tas izsoli.

20. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā

1. Veikt sekojošus grozījumu Kalsnavas pagasta pārvaldes 
2011. gada pamatbudžetā:

1.1. Palielināt Kalsnavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta 
ieņēmumu daļas plānu par LVL 3500,00:

– nekustamā īpašuma nodoklis –  LVL 3000,00 (kods 4100)
– naudas sodi, kurus uzliek pašvaldības – LVL 500,00 (kods 

10.100)
1.2. Palielināt Kalsnavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta 

izdevumu daļas plānu par LVL 5217,00:
Kalsnavas kultūras nams, 08.200
pakalpojumu apmaksa .........................LVL 350,00 (kods 2200)
Kalsnavas pamatskola, 09.200
pakalpojumu apmaksa .........................LVL 395,00 (kods 2200)
laikrakstu un žurnālu abonēšana ...........LVL 60,00 (kods 2400)
mācību grāmatu iegāde ......................... LVL 90,00 (kods 5200)
Kalsnavas pamatskolas  inovatīvā pieredze skolu tīklā, 
09.200
atalgojums ............................................LVL 823,00 (kods 1100)
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VSAOI maksājumi .................................LVL 198,00 (kods 2100)
Kalsnavas pirmskolas izglītības iestāde „Lācītis Pūks”, 
09.100
mācību grāmatu iegāde ....................... LVL 400,00 (kods 2400)
krājumu iegāde (māc. līdz. iegāde)  ...... LVL 51,00 (kods 2300)
Ielu apgaismošana, 06.400
pakalpojumu apmaksa .........................LVL 200,00 (kods 2200)
krājumu iegāde ....................................LVL 300,00 (kods 2300)
Pārējā teritoriju apsaimniekošana, 06.600
pakalpojumu apmaksa .......................LVL 2350,00 (kods 2200)
1.3. Samazināt Kalsnavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta 
izdevumu daļas plānu LVL 1717,00:
Kalsnavas pamatskola, 09.200
krājumu iegāde ....................................LVL 245,00 (kods 2300)
Kalsnavas pamatskolas  inovatīvā pieredze skolu tīklā, 
09.200
pakalpojumu apmaksa .......................LVL 1021,00 (kods 2200)
Kalsnavas pirmskolas izglītības iestāde, 09.100
pamatlīdzekļu iegāde ...........................LVL 451,00 (kods 5200)
No līdzekļu atlikuma uz gada sākumu LVL 3000 novirzīt hoke-
ja laukuma apgaismojuma un aizsargtīkla izbūvei:
Sporta pasākumi, 08.100
Pakalpojumu apmaksa .......................LVL 3000,00 (kods 2200)

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
bezstrīdus kārtībā Vestienas pagastā

22. Par šaubīgajiem debitoriem
Norakstīt no šaubīgo debitoru uzskaites Jumurdas pagasta 

padomes parādu LVL 427,46 par izglītības iestāžu savstarpējiem 
norēķiniem 2005. gadā.

23. Par Madonas novada pašvaldības mantisko ieguldīju-
mu SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitālā

1. Izslēgt no Madonas novada pašvaldības bilances pamatlī-
dzekli  – Gaisa pūtējs FPZ K05-MS ar filtra elementu FL6.

2. Ieguldīt SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamat-
kapitālā  LVL 624,00, Madonas novada pašvaldībai izdarot šādu 
mantisko ieguldījumu pamatkapitālā:

– Gaisa pūtējs FPZ K05-MS 2.2 kw ar filtra elementu FL6.
3. Palielināt SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamat-

kapitālu par mantiskā ieguldījuma vērtību LVL 624,00.
4. SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” kapitāla daļu 

turētāja pārstāvim I. Miķelsonam viena mēneša laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas nodrošināt visu darbību veikšanu, kas sais-
tītas ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par 
SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla izmaiņām 
un grozījumiem Statūtos.

24. Par nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta nams” 
atkārtotu  izsoli

1. Nodot nekustamo īpašumu – „Lubejas pagasta nams” 
Liezeres pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 
Nr. 70680160067 atkārtotai izsolei, pārdodot mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi „Lubejas pagasta 
nams” Liezeres pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmēju-
mu Nr. 70680160067 atkārtotas izsoles nosacīto sākumcenu LVL 
13300,00, pazeminot izsoles sākumcenu par 5% no nosacītās 
cenas.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi „Lubejas pagasta 
nams” Liezeres pagasts, Madonas novads, izsoles noteikumus 
(izsoles noteikumi pielikumā).

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 
28.07.2011. domes sēdē Nr. 14., 15. p apstiprinātos Nekustamā 
īpašuma – „Lubejas pagasta nams” izsoles noteikumus.

5. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezeres pagasta pār-
valdei organizēt nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli.

 25. Par nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja” atkār-
totu  izsoli

1. Nodot nekustamo īpašumu „Veļķu pagastmāja” Liezeres 
pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu Nr. 7068 001 
0139 atkārtotai izsolei, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi „Veļķu pagastmā-
ja” Liezeres pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 
Nr. 70680010139 atkārtotas izsoles sākumcenu LVL 4370,00, 
pazemināt izsoles sākumcenu par 5% no nosacītās cenas.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja” Lie-
zeres pagasts, Madonas novads, izsoles noteikumus (izsoles 
noteikumi pielikumā).

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 
28.07.2011.domes sēdē Nr. 14., 16. p. apstiprinātos Nekustamā 
īpašuma – „Veļķu pagastmāja” izsoles noteikumus.

5. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezeres pagasta pār-
valdei organizēt nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli.

 26. Par nekustamā īpašuma „Rieksti” Liezeres pagastā  
nosacītās cenas apstiprināšanu 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma „Rieksti” ar kadastra numuru 70680010122, kas atrodas 
Liezeres pagastā, un sastāv no 2 zemes gabaliem ar kadastra 
apzīmējumiem 70680010122, 70680010124  0,5851 ha koppla-
tībā un nolietotas dzīvojamās mājas, nosacīto cenu LVL 1209,00.

2. Atsavināt – pārdot Madonas novada pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu – „Rieksti”, Liezeres pagasts, Madonas 
novads, kadastra numurs 70680010122, īrniekam Guntaram 
Kauliņam, personas kods 110364-11746.

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt piedāvājumu.

 27. Par līdzfinansējuma līguma slēgšanu Lauku atbalsta 
dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārval-
des apstiprinātajam projektam

 Apstiprināt līguma projektu ar Biedrību „Interešu klubs 
„Henomele”” par līdzfinansējuma LVL 1351.61 apjomā piešķir-
šanu un nosacījumiem projekta ”Ieklausies zirgā” realizēšanai. 

28. Par Dzelzavas dienas aprūpes centra reglamentu
Apstiprināt Dzelzavas dienas aprūpes centra reglamentu. 

29. Par grozījumiem Dzelzavas pansionāta štatos
1. Veikt grozījumus Dzelzavas pansionāta štatu sarakstā ar 

2011. gada 1. novembri sakarā ar struktūrvienības – Dzelzavas 
dienas aprūpes centrs – izveidošanu:

2. Finansējumu paredzēt no projektu līdzfinansējumam 
paredzētajiem līdzekļiem.

Štatu saraksts 2011. g.: 

Dzelza
vas 
pansio
nāts (22) 
pievie 
notās 
slodzes

Amats Slo
dzes 
pans.

Slo
dzes 
DAC

Slo
dzes 
kopā

Al
gas 
lik
me

Alga 
mēn.

Papil
dus 1 
mēn.

Papil
dus 2 
mēn.

Soc.
nod.  
2 
mēn.

Kopā, 
Ls

  Vadītājs 0.9 0.1 1 396 396 +36 72 18 90

+0.1 Ārsta 
palīgs

0.5 0.1 0.6 250 150 +25 50 13 63

+0.5 Sociā-
lais 
aprū-
pētājs

0.5 0.5 1 250 250 +125 250 60 310

+1 Aprū-
pētājs

4 1 5 230 230 +230 460 110 570

+0.1 Pavārs 1.5 0.1 1.6 220 352 +22 44 10 54

+0.5 Kurinā-
tājs 
strād-
nieks

1 1 2 200 100 +100 200 48 248

+0 Strād-
nieks

0,5 0 0,5 200 200 0 0 0 0

+1 Pulciņu 
vadītājs

0 1 1 200 200 +200 400 96 496

+3.2 KOPĀ 8,9 3,8 12,7     +738 1476 355 1831

30. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
Dzelzavas pansionāta nolikumā 

Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības Dzelzavas 
pansionāta nolikumā sakarā ar Dienas aprūpes centra pakal-
pojuma ieviešanu. 

31. Par līdzekļu pārkārtošanu un papildus līdzekļu 
piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļas vajadzībām

Pārkārtot līdzekļus:
1. Samazināt ēku un telpu uzturēšanai paredzētos līdzekļus 

par LVL 1215,00; palielināt ēku un telpu remontam paredzēto 
līdzekļu sadaļu par Ls 1215,00.

2. Samazināt, izdevumus ūdenim un kanalizācijai par LVL 
50,00; palielināt komandējumu izdevumu sadaļu par LVL 22,00, 
sadaļu biroja preces LVL 28,00.

3. Samazināt pārējo sakaru pakalpojumu sadaļu par LVL 
450,00, iekārtu un inventāra remonta sadaļu par LVL 1000,00, 
pārējo pakalpojumu segšanai paredzētos līdzekļus par LVL 
300,00; palielināt pārējo pakalpojumu sadaļu par LVL 110,00, 
inventāra iegādei paredzētos līdzekļus par LVL 120,00, trans-
porta līdzekļu uzturēšanai un remontam LVL 1520,00.

4. Samazināt darba algu sadaļu par LVL 2500,00, darba 
devēja sociālā nodokļa maksājumu sadaļu par LVL 450,00; 
palielināt kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu 
sadaļu par LVL 2950,00.

1. Piešķirt papildus līdzekļus:
1. LVL 1500,00 apkures maksājumu segšanai;
2. LVL 400,00 elektroenerģijas maksājumu segšanai;
3. LVL 260,00 nomas maksai par angāru;
4. LVL 2415,00 transporta līdzekļu nomas (t. sk. automašīnu 

līzingu) izdevumu segšanai;
5. LVL 7562,00 pamatlīdzekļu iegādei;
6. LVL 3000,00 degvielas iegādei;
7. LVL 462,00 transporta līdzekļu obligātās apdrošināšanas 

izmaksu segšanai.

32. Par palīgēku nojaukšanu Ozolu ielā 1A, Bērzaunes 
pagastā, Madonas novadā

Lai novērstu nelikumīgo būvniecību un apdraudējumu 
sabiedrības drošībai un bojājumu Bērzaunes pagasta ainavai, 
uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldei līdz 2012. gada 1. maijam 
veikt palīgēku Ozolu ielā 1A, Bērzaunes pagastā nojaukšanu 
atbilstoši Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu 
prasībām.

33., 36. Par iespēju turpināt būvniecību Praulienas 
pagastā 

34. Par iespēju turpināt būvniecību Mārcienas pagastā 

35. Par iespēju turpināt būvniecību Mētrienas pagastā 

37. Par iespēju turpināt būvniecību Kalsnavas  pagastā 

38. Par iespēju turpināt būvniecību Madonā 

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Mēt-
rienas pagastā

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Sar-
kaņu pagastā

41., 42. Par zemes lietošanas mērķa maiņu

43. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas 
pilsētas sporta centra aerobikas zāles aprīkojuma iegādei 
un uzstādīšanai

Piešķirt LVL 1500,00 spoguļu iegādei un uzstādīšanai Ma-
donas pilsētas sporta centra aerobikas zālē.

44.  Par Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu 
– atbalsts sportistiem 

45. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madona BJSS 
inventāra iegādei

Piešķirt LVL 1600,00 kvalitatīva inventāra iegādei no projek-
tu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  projekta  „Cīņas 
sporta inventāra un zāles aprīkojuma iegāde un cīņas 
sporta centra infrastruktūras uzlabošana” realizēšanai

1. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu par summu LVL 
196,00 no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

2. Slēgt līgumu par līdzfinansējuma izlietošanu un atskaišu 
iesniegšanu.

47. Par zemesgabala ar adresi Gaujas iela 13, Madona 
daļas iznomāšanu

1. Iznomāt SIA „Agro Food Holding Lily” ar apbūves tie-
sībām pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Gaujas iela 
13, Madona (kadastra Nr. 70010010620) daļu – neapbūvētu 
zemesgabalu ar kopējo platību 4131 m2 (saskaņā ar pievieno-
to plānu)  publiska peldbaseina būvniecībai, nosakot nomas 
līguma termiņu – 10 gadi. 

2. Apstiprināt līguma projektu par zemesgabala nomu 
Gaujas ielā 13, Madona (kadastra Nr. 70010010620) ar apbūves 
tiesībām.

48. Par Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. sais-
tošo noteikumu Nr. 22 „Par Madonas novada teritorijas 
plānoto (atļauto) izmantošanu” grozījumu nodošanu sa-
biedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

1. Nodot Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo 
noteikumu Nr. 22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (at-
ļauto) izmantošanu” 15. punkta pielikuma „Madonas pilsētas 
teritorijas plānojuma  1999. – 2012. gadam grozījumu Nr. 2. 
II daļu „Grafiskā daļa” un III daļu „Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi””, 5. punkta pielikuma „Kalsnavas pagasta 
teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam II daļu  „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi””, 7. punkta pielikuma 
„Liezeres  pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam 
II daļu „Grafiskā daļa„ un III daļu  „Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”” un 9. punkta pielikuma „Mārcienas 
pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam II daļu „Gra-
fiskā daļa„ un III daļu  „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”” grozījumu, grozījumu paskaidrojuma rakstu un 
pārskata par Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saisto-
šo noteikumu Nr. 22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu” grozījumu izstrādes gaitu 1. redakciju 
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

2. Uzdot izstrādes vadītājam līdz 14.11.2011. uzsākt šī lēmu-
ma 1. punktā minētā dokumenta sabiedrisko apspriešanu un 
pieprasīt atzinumus no darba uzdevumā minētajām institūcijām 
un uzņēmumiem par 1. punktā minēto dokumentu. 

 49. Par līdzekļu piešķiršanu ielu apgaismojuma atjau-
nošanai Upes, Avotu, Brīvības un Skolas ielās Ļaudonā, 
Ļaudonas pagastā, Madonas novadā

1. Piešķir Ļaudonas pagasta pārvaldei Upes, Avotu, Brīvības 
un Skolas ielu, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā 
apgaismojuma atjaunošanai līdzekļus LVL 36473,51 apmērā 
no budžeta neizlietotajiem līdzekļiem (pašvaldības budžeta 
procentu maksājumiem Valsts kasē).

2. Uzdot Iepirkumu komisijai likumā noteiktajā kārtība veikt 
iepirkumu minēto ielu apgaismojuma atjaunošanai.

50. Par finansējuma piešķiršanu daļējai transporta 
izdevumu segšanai, E. Dārziņa mūzikas vidusskolas sim-
foniskā orķestra koncertam Madonā.

51. Par „Mūsdienu deju lielkoncerta” nolikuma ap-
stiprināšanu

52. Par domes līdzdalību ERAF projekta 3DP/3.1.5.3.1./10/
IPIA/VEC/020 „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, nodroši-
not un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

1. ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/020 „Stacio-
nārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana 
SIA „Madonas slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu vese-
lības aprūpes pakalpojumu pieejamību” priekšfinansējuma un 
līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
Valsts kasē Ls 64718,00 apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi 
un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi pamatkapitāla palielināšanai Madonas novada pašvaldības 
SIA „Madonas slimnīca”.

2. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu Ls 
64718,00 apmērā Madonas novada pašvaldības SIA „Mado-
nas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta  
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Nr. 3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/020 „Stacionārās veselības ap-
rūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas 
slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību” priekšfinansējuma un līdzfinansē-
juma nodrošināšanai.

3. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā apgūt 2012. gadā.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada paš-

valdības budžetu.

53. Par piedalīšanos projektu konkursā Lauku atbalsta 
dienesta aktivitātē 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” ar projekta pieteikumu „Strauta ielas un 
ūdensvada rekonstrukcija, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā”

1. Piedalīties izsludinātajā konkursā „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Strauta ielas un 
ūdensvada rekonstrukcija, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā”.

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 
75608,91 LVL apmērā, ar PVN 22% – 92242,87 LVL apmērā 
(tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 54815,54 LVL, ELFLA 
finansējums – 37426,33 LVL).

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansēju-
mu (10% no attiecināmajām izmaksām) 4158,48 LVL apmērā.

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdz-
finansējumu 50658,06 LVL apmērā.

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi, 92242,87 
LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem, 
projekta „Strauta ielas un ūdensvada rekonstrukcija, Jāņukalnā, 
Kalsnavas pagastā” aktivitāšu veikšanai.

6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

7. Augstāk minētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās 
iepirkuma procedūras.

 54. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 55. Par automašīnas iegādi pašvaldības darba nodro-
šināšanai

Veikt izmaiņas Praulienas pagasta pārvaldes štatu sarakstā 
ar 2011. gada 1. novembri, papildinot štatu sarakstu ar 0,5 
štata vienībām – Saikavas tautas nama kurinātājs – apkopējs 
ar mēneša amatalgas likmi Ls 200,00.

56. Par Madonas novada pašvaldības Goda diploma un 
goda zīmes, Atzinības un Pateicības piešķiršanas nolikuma 
apstiprināšanu.

57. Par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei izglītī-
bas iestāžu skolēnu interešu izglītības kolektīviem

Piešķirt finansējumu LVL 1413,00 tērpu iegādei izglītības 
iestāžu skolēnu interešu izglītības kolektīviem no 2011. gada 
budžetā izglītības pasākumiem tērpu iegādei paredzētajiem 
līdzekļiem, saskaņā ar pievienoto sarakstu.

58. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
domes 22.09.2011. lēmumā (protokols Nr. 17; 55. p) „Par 
Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinie-
ku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2011. gada 
septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim”

Samazināt Madonas novada pašvaldības vispārējās pamat-
izglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL 1840,00 apmērā.

59. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
domes 22.09.2011. lēmumā (protokols Nr. 17; 57. p) „Par 
Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2011. gada septembra, oktobra, 
novembra un decembra mēnesim”

Samazināt Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedago-
ģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL 1160,00 
apmērā.

60. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
domes 29.10.2009. apstiprinātajā lēmumā „ Maksas pakal-
pojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības 
domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Grozīt 1.1. punktā telpām ar adresi Saules iela 18b, Ma-
dona noteikto nomas maksu no LVL 1,00 par 1m2 uz LVL 1,50 
par 1 m2.

Grozījumi stājas spēkā ar 2011. gada 1. novembri.

62. Par papildus finansējumu humānās palīdzības 
kravu transporta izdevumu samaksai 

Piešķirt papildus finansējumu humānās palīdzības kravu 
transporta izdevumu samaksai LVL 1930,00 no projektu līdz-
finansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

63. Par Madonas novada pašvaldības 2011. gada bu-
džeta grozījumiem.

I Pamatbudžetā palielināt ieņēmumus no:
1. kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā 

par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu 
īstenošanai (kods 18812) Ls 556345,00;

3. kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par 

valsts budžeta finansējuma daļu ES struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai (kods 18.822) par Ls 11305,00;

4. uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā 
par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu 
īstenošanai (kods 18811) Ls 58118,00;

5. ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa Ls 
16464,00 (kods 04.100);

6. ieņēmumiem no pašvaldības mantas realizācijas Ls 15599 
(kods 13.400).

Samazināt ieņēmumus par pārējiem budžeta iestāžu snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem par Ls 3965,00 (kods 21.000).

II Pamatbudžetā palielināt finansējumu, pārkārtot budžeta 
līdzekļus:

1. Projektam „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija I kārta” 
palielināt finansējumu nepabeigtajai būvniecībai (kods 5200) 
par Ls 331605,00.

2. Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ļaudonas pa-
gastā” palielināt finansējumu nepabeigtajai būvniecībai (kods 
5200) par Ls 236045,00.

3. Projektam „Media Literacy-21 st Century Approach to 
Education” palielināt atalgojumiem paredzētos līdzekļus (kods 
1100) par Ls 907,00, darba devēja obligātajām sociālajām 
iemaksām paredzētos līdzekļus (kods 1200) par Ls 218,00, 
pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus (kods 2200) par 
Ls 2203,00, materiālu iegādei paredzētos līdzekļus (kods 2300) 
par Ls 79,00, pamatlīdzekļu iegādei paredzētos līdzekļus (kods 
5200) par Ls 1426,00.

4. Projektam „Bezdarbnieku apmācība darba iemaņu iegū-
šanai un uzturēšanai” palielināt pakalpojumu apmaksai pare-
dzētos līdzekļus (kods 2200) par Ls 60,00, materiālu iegādei 
paredzētos līdzekļus (kods 2300) par Ls 4043,00, pabalstiem 
paredzētos līdzekļus (kods 6200) par Ls 52460,00, transfertiem 
paredzētos līdzekļus (kods 7200) par Ls 1555,00.

5. Piešķirt papildus finansējumu Madonas pilsētas kultū-
ras namam papildiekārtas projektora uzstādīšanai, iegādei Ls 
1200,00 (kods 5200), samaksai par zemes nomu Ls 2098,00 
(kods 2263) no ieņēmumu pārpildes.

6. Samazināt projektēšanas pakalpojumu apmaksai pare-
dzētos līdzekļus (kods2200) par Ls 8389,00.

7. Palielināt koplietošanas teritoriju labiekārtošanas pa-
kalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus (kods2200) par Ls 
8140,00.

8. Palielināt projekta „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” ne-
pabeigtajai būvniecībai paredzētos līdzekļus (kods 5200) par 
Ls 249,00.

9. Samazināt Kalsnavas ciema Jāņukalna ciema Strautu 
ielas rekonstrukcijai paredzētos līdzekļus (kods 5200) par Ls 
4425,00.

10. Paredzēt valsts budžeta finansējuma atmaksai (kods 
7200) Ls 4832,00.

11. Paredzēt pakalpojumu apmaksai (kods 2200) projektam 
„Līdaku mazuļu ielaišana Līderes ezerā” Ls 961,00.

12.  Paredzēt pakalpojumu apmaksai  (kods 2200) projek-
tam „Zandartu mazuļu ielaišana Kāla ezerā„ Ls 3000,00.

13. Paredzēt SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” pamatka-
pitāla palielināšanai ERAF projekta „Madonas novada Sarkaņu 
pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai 
Ls 145295,00 (kods 5300) no aizņēmuma Valsts kasē.

14. Paredzēt projekta „Sanitāro telpu rekonstrukcija Mado-
nas novada Barkavas pagasta kultūras namā” īstenošanai (kods 
5200) Ls 4814,00 no aizņēmuma Valsts kasē.

15. Paredzēt projekta „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” īste-
nošanai (kods 5200) Ls 49512,00 no aizņēmuma Valsts kasē.

16. Paredzēt projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija 
II kārta” īstenošanai (kods 5200) Ls 645000,00 no aizņēmuma 
Valsts kasē.

64. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības sais-
tošajos noteikumos Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 
2011. gada budžetu” – Saistošie noteikumi Nr. 23

Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funk-
ciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 2011. gada budžetu” 
(apstiprināti 2011. gada 28. februāra domes sēdē, protokols 
Nr. 5, 1. p.) 1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt  Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 
2011. gadam ieņēmumos Ls 14138111,00 apmērā,  izdevumos 
Ls 20815053,00 apmērā”.

2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 2011. gada budžetu” 
(apstiprināti 2011. gada 28. februāra domes sēdē, protokols 
Nr. 5, 1.p.) 2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budžetu 
2011. gadam ieņēmumos Ls 526407,00 apmērā, izdevumos Ls 
713611,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.”

3. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldības 2011. gada budžetu” 
(apstiprināti 2011. gada 28. februāra domes sēdē, protokols 
Nr. 5, 1. p.) 3. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības ziedojumus un 
dāvinājumus 2011. gadam ieņēmumos Ls 7289,00 apmērā un 
izdevumus Ls 20579,00 apmērā.„

4. Saskaņā ar pielikumā minētajām izmaiņām izdarīt grozī-
jumus saistošo noteikumu Nr. 5 „Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2011. gada budžetu” (apstiprināti 2011. gada 28. februāra  
domes sēdē, protokols Nr. 5, 1. p.) pielikumos un pašvaldības 
iestāžu un pasākumu pamatbudžeta tāmēs.

65. Par kredīta ņemšanu Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta līdzfinansēta projekta Nr. VIDM/2009/KPFI-1/48 
projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas 
novada izglītības un pašvaldību iestāžu ēkās” priekšfinan-
sēšanai un līdzfinansēšanai.

1. KPFI projekta Nr. VIDM/2009/KPFI-1/48 “Energoefektivi-
tātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldību 
iestāžu ēkās” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošinā-
šanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 978839,82 
apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 
gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu LVL 978839,82 
apmērā, KPFI projekta Nr. VIDM/2009/KPFI-1/48 “Energo-
efektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un 
pašvaldību iestāžu ēkās” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai.

3. Aizņēmumu izņemt 2011. gadā.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada paš-

valdības budžetu.

66. Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā 
atklātu projektu iesniegumu konkursā “Latvijas lauku 
attīstības programmas 2007. – 2013. gadam”pasākumam 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar 
projekta iesniegumu „Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres 
sils” infrastruktūras izveide”

1. Piedalīties izsludinātajā ELFLA atklāta projektu iesnie-
gumu konkursā “Latvijas lauku attīstības programmas 2007. 
– 2013. gadam” pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu “Sporta un atpūtas 
bāzes „Smeceres sils” infrastruktūras izveide”.

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu Ls 46650,58 
apmērā, t.sk. PVN (22%) – Ls 8 412.40, LAD līdzfinansējums – Ls 
34414,36 LVL, pašvaldības finansējums – Ls 3 823,82.

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansē-
jumu Ls 3823,82 apmērā (10% apmērā no attiecināmajām 
izmaksām).

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas finan-
sējumu 8 412,40 LVL apmērā (PVN 22% apmērā).

5. Projekta „Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” infra-
struktūras izveide” realizēšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
Valsts kasē Ls 46650,58 apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi 
un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi. Ja projekta ietvaros tiek saņemts avansa maksājums, 
tad aizņēmuma summu samazināt attiecīgi piešķirtā avansa 
apmēram.

6. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt Madonas novada kredīta ņem-
šanu Ls 46650,58 apmērā projekta „Sporta un atpūtas bāzes 
„Smeceres sils” infrastruktūras izveide” līdzfinansējuma un 
priekšfinansējuma nodrošināšanai, samazinot to par piešķirtā 
avansa apmēru.

7. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

8. Lēmuma izpildi nodrošināt Attīstības nodaļai.

67. Par piedalīšanos ELFLA atklāta projektu iesniegumu 
konkursā “Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 
2013. gadam”pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” ar projekta pieteikumu “Dzelzavas 
pagasta kultūras nama jumta rekonstrukcija”

1. Piedalīties izsludinātajā ELFLA atklāta projektu iesnie-
gumu konkursā “Latvijas lauku attīstības programmas 2007. 
– 2013. gadam”pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” ar projekta pieteikumu “Dzelzavas pagasta 
kultūras nama jumta rekonstrukcija”.

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 
45081,97 LVL apmērā, ar PVN 22% – 55000,00 LVL apmērā. 
(t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu 20585,64 LVL, ELFLA finan-
sējums 34414,36 LVL).

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansēju-
mu (10% no attiecināmajām izmaksām) 3823,82 LVL apmērā.

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfi-
nansējumu 16761,82 LVL apmērā.

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi, rekonstruk-
cija 55000,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 
uz 2 gadiem, projekta ”Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta 
rekonstrukcija” īstenošanai.

6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

7. Augstāk minētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās 
iepirkuma procedūras.

         
68. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  projekta „ Biedrī-

bas „M-ART” ainavu glezniecības darbnīcas „Akmens mājas 
galerija” izveide un iekārtošana Aronas pagastā”

1. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu par summu LVL 
840,00 no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzek-
ļiem.

2. Slēgt līgumu par līdzfinansējuma izlietošanu un atskaišu 
iesniegšanu.

Publicēšanai sagatavoja
LAIMA LIEPIŅA,

Administratīvās nodaļas 
vadītāja
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Top svarīgākais  
Madonas novada dokuments

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar uzņēmumiem 
SIA „Zemes dati”, IK “55 mārītes”, SIA “B&L projekti” un  
individuāliem ekspertiem 2011. gada jūnijā uzsāka darbu 
pie Madonas novada Attīstības programmas 2013. – 2020. 
gadam izstrādes. Darba gaitā ir apkopoti un analizēti spēkā 
esošie plānošanas dokumenti, kas ir bijuši izstrādāti novadā 
esošajām teritoriālajām vienībām (teritoriālie plānojumi un at-
tīstības  programmas), kā arī Vidzemes plānošanas reģionam. 

Madonas novadā ietilpst 14 pagasti un Madonas pilsēta. 
Iedzīvotāju skaits uz 2011. gada 1. janvāri bija 27878, novada 
teritorijas platība ir 215 942 ha. Madonas novads ir trešais 
lielākais novads valstī.

“Ceļš ved augšup, bet pa to ejam visi kopā.”
Madonas novada politiskā un administratīvā vadība un 

Madonas novada attīstības programmas izstrādes darba grupa 
par novada attīstības scenāriju nākamajam plānošanas perio-
dam (2013. g. – 2020. g.) izvēlējās poli-centriskas attīstības 
scenāriju, kas pēc savas būtības atbilst padziļinātam kohē-
zijas scenārijam – “dosim izaicinošas iespējas ātrajiem un 
spēcīgajiem, atbalstīsim lokālās un reģionālās iniciatīvas 
pilsētā, jebkurā novada ciematā vai lauku apvidū – iesim 
uz priekšu visi kā līdzvērtīgi partneri un sabiedrotie”. 
Vienkāršāk izsakoties – visiem pagastiem un pilsētai vienādas 
attīstības iespējas un pakalpojumu pieejamību.

Pašreizējās situācijas 
apzināšana

Attīstības programmas izstrādē ir ļoti būtiski apzināties esošo 
situāciju jeb stāvokli “kur mēs esam šobrīd”, mūsu stiprās un 
vājās puses (SVID), iespējas un draudus, kas kavē vai var kavēt 
novada tālāko attīstību. Šo procesu saīsināti dēvē par SVID 
analīzi, tā ir atskaites punkts, no kura tiek plānoti sasniedzamie 
mērķi, prioritātes un rīcības mērķu sasniegšanai. SVID analīze 
tiek veikta katrai sociāli-ekonomiskai jomai, kas novada attīstībai 
ir nozīmīga un arī tām, kas saistītas ar pašvaldības funkcijām: 
uzņēmējdarbība, izglītība, kultūra, sports, tūrisms, veselības un 
sociālā aprūpe, komunālie pakalpojumi. Attīstības programmas 
izstrādes darba grupa ir organizējusi tikšanās katrā pagastā un 
Madonas pilsētā, organizējusi speciālistu darba grupas ar ikviena 
interesenta iesaistīšanos katrā no augšminētajām jomām, tāpat 
cenšas izmantot ikvienu iespēju (t.sk., piesakāmies dažādu ap-
vienību sapulcēs un semināros) uzrunāt un aicināt iedzīvotājus 
izteikt savu redzējumu novada attīstībai – ikviena ideja, ikviens 
priekšlikums tiek izskatīts! 

Īpaši lūdzam būt atsaucīgiem medicīnas darbiniekus un 
uzņēmējus, darot zināmu mums savu viedokli par nozari, kuru 
pārstāvat un par novadu kopumā, par savām idejām, iecerēm 
un vēlmēm, kas novadu padarītu interesantu, pievilcīgu, 
ekonomiski attīstītu un stabilu, lai tā iedzīvotāji un ciemiņi 
būtu laimīgi šeit. Madonas novada mājaslapā www.madona.
lv ir ievietots SVID paraugs, ko varat aizpildīt elektroniski; 
ieteikumus var sūtīt arī uz e-pastu: ilona.gleizde@inbox.lv 
vai papīra formā – uz Madonas novada pašvaldību.

Balstoties uz nozaru speciālistu vērtējumu, ieteikumiem 
un citu sniegto informāciju, kas gūta darba grupās, sanāks-
mēs, speciālistu un iedzīvotāju individuālās aptaujās, tiek 
gatavotas SVID analīzes katrai no jomām. Šoreiz Jūsu vērtē-
jumam piedāvājam tūrismu un sociālo aprūpi. Vērtējiet, do-
mājiet un izsakiet savus priekšlikumus (elektroniski: ilona.
gleizde@inbox.lv, vai sūtot uz Madonas novada pašvaldību). 
Neesiet vienaldzīgi, jo tieši Jūs – konkrēto jomu pārzinošie, 
varat palīdzēt novada izaugsmē!

1. Tūrisms
“Ceļš ir tūrisma sākums”
“Tūrisma produkta “iepakojums” ir veiksmes stūrak-

mens tūrisma attīstībai”
“Koncentrēts piedāvājums koncentrē pieprasījumu”

Iekšējais spēks Iekšējais vājums
ÊÊ Neskartā daba, daudzveidīga 

ainava.
ÊÊ Dabas apstākļi paver iespējas 

lauku un ekotūrisma attīstībai.
ÊÊ Ziema – novada tūrisma un 

sporta attīstības mugurkauls.
ÊÊ Kultūras un sporta pasākumu 

organizēšanas tradīcijas.
ÊÊ Darbojas tūrisma informācijas 

centrs. 
ÊÊ Nozīmīgi tūrisma resursi.

ÊÊ Slikts ceļu stāvoklis.
ÊÊ Nepievilcīgas norādes uz tūrisma 

objektiem.
ÊÊ Novadā ir daudz interesantu dabas 

un kultūrvēst. objektu, viesumāju, z/s, 
bet nevar tās atrast.
ÊÊ Nedrīkst novietot speciālos 

apzīmējumus pie tūrisma mītnēm, ir 
valsts noteikti  ierobežojumi.
ÊÊ Nav vienotas ziemas aktīvās atpūtas 

piedāvājuma attīstības plānošanas.
ÊÊ Nepietiekams tūrisma mārketings.
ÊÊ Nav vienkopus informācijas un 

vietas novada mājražotāju, z/s un mazo 
uzņēmumu ražotās produkcijas iegādei.
ÊÊ Mežu izciršana – problēma 

ainaviskiem tūrisma maršrutiem. 
ÊÊ Pilsētā un ciemos nav norādes ar ielu 

nosaukumiem, nav norādes uz iestādēm 
un ievēr. objektiem.

Iespējas Draudi
ÊÊ ES struktūrfondu finansējuma 

piesaiste tūrisma attīstībai.
ÊÊ Dabas tūrisma pieprasījuma 

pieaugums.
ÊÊ Ziemas atpūtas cienītāju 

pieaugums.
ÊÊ Vienotas tūrisma informācijas 

sistēmas izveide valsts vai Eiropas 
mērogā par atpūtas un kultūras 
pasākumiem un iespējām Madonas 
novadā aktīvajā tūrisma sezonā 
(vasarā un ziemā).
ÊÊ Privātā kapitāla iesaistīšanās 

tūrisma piedāvājuma attīstīšanā.

ÊÊ Nepastāvīgi klimatiskie apstākļi (īpaši 
apdraudēta ir ziemas tūrisma sezona).
ÊÊ Pieaugoša konkurence pakalpojumu 

sfērā. 
ÊÊ Nepietiekams finansējums tūrisma 

attīstībai no valsts, pašvaldības un 
privātā sektora.

Madonas un kaimiņu novadus vienojošais:
- iezīmēt kultūrainavas (ainaviskais ceļš Vestiena–Līderes 

ezers–Vecpiebalga–Jumurda–Vestiena),
- Tūristu vilciens uz Madonu (“Sniedziņš”), kas veicinātu zie-

mas tūrisma pakalpojumu attīstību Madonas un kaimiņu novados 
(7.01.2012. pirmais šāds reiss),

- “Vidzemes josta”– virziens, kas jāattīsta tūrisma pakalpojumu 
sniegšanā.

Prioritāte 1 – Sporta un tūrisma infrastruktūras attīstīšana 
Aktivitāte 1 – Velotūrisma un slēpošanas tūrisma attīstība
Rīcības: 
1. Velotūrisma (vasarā) un slēpošanas (ziemā) trašu izveide 

Vidzemes augstienes daļā. 2 galvenie velomaršrutu loki: “Lielais 
loks” Madona–Vecpiebalga–Jumurda–Vestiena–Madona, “Mazais 
loks” Vestiena–Līderes ezers–Vecpiebalga–Jumurda–Vestiena.

2. Mazo velotrašu un slēpošanas trašu izveide starp viesu 
mājām ar nakstmītnēm, dažādiem apskates objektiem (1 dienas 
maršruts).

3. Ainavisko ceļu attīstība, sakopšana; nelikt ierobežojumus 
šo ceļu asfaltēšanai, uzlabošanai.

4. Atgūt Gaiziņkalnu valsts īpašumā, sakopt un izveidot tūrisma 
piedāvājumu.

Aktivitāte 2 – Iedzīvotāju iesaistīšana tūrisma nozares 
attīstīšanā

Rīcības: 
1. Norādes uz interesantiem apskates objektiem, aktivitāšu 

piedāvājuma un atpūtas, naktsmītņu vietām.
2. Zemju īpašnieku iesaistīšana tūrisma maršrutu pievilcības 

veidošanā – informēšana par tūrisma piedāvātām iespējām, īpa-
šuma uzturēšanas pienākumiem, nodomu protokolu slēgšana.

3. Iezīmēt references paltības lauku atbalsta līdzekļu piesaistei, 
(AP, TP jākļūst par instrumentu, kas var ietekmēt šo naudas līdzekļu 
piešķiršanu). Informēt LAD par izstrādātajiem velomaršrutiem, 
lai tiem piegulošo zemju īpašniekiem būtu pieejami atbilstošie 
maksājumi no lauku attīstības programmas agrovides sakop-
šanai un uzturēšanai.

Aktivitāte 3 – Kultūrvēstures un dabas tūrisma attīstība
Rīcības:
1. Apzināt un izveidot kultūrvēsturisko vietu maršrutu.

Prioritāte 2: Vienotas tūrisma pakalpojumu piedāvājuma 
paketes izstrāde (“produkta iepakojums”)

Aktivitāte 1:
Rīcības:
1. Sagatavot vienotu piedāvājumu katram konkrētam velotūris-

ma/slēpošanas maršrutam (Lielajam lokam, Mazajam lokam utml.).
2. Novada tūrisma vizītkartes izveidošana: devīze, buklets, 

reklāmas.
3. Novada mājaslapā izveidot sadaļu “Ko darīt, ja pēkšņi at-

braucis ciemiņš?!”
4. Jāizveido viegli atrodamu diennakts tūrisma informācijas 

centru tīkls.

Citi ieteikumi rīcībām:
 Ê Dziļurbumu ierīkošana termālo ūdeņu ieguvei – karstie 

dabiskie baseini kā tūrisma pakalpojums.
 Ê Ekopilsēta – tūrisma maršrutā apskates objekts.
 Ê Informācijas zīmju maiņa pie atpūtas mītnēm (tagad 

ir nosaukums, bet vajadzētu arī pakalpojuma zīmi – 
dakšiņu+karotīti, gultu, vai tml.), ierosināt izmaiņas 
likumdošanā.

 Ê Norādes uz atpūtas, tūrisma, kultūrvēsturiskiem un dabas 
objektiem pie lielajiem autoceļiem, lai ceļotājs var atrast 
un saprast, ko grib, kur grib doties.

 Ê Nacionalizēt Gaiziņkalnu. Gaiziņkalns svarīgs lokāli, ār-
zemniekiem tas neko nenozīmē.

 Ê Madonas novada ražojumu tirgus, salons.
 Ê Konferenču tūrisms (piedāvajam īpašas izveidotas vietas 

konferenču rīkošanai).
 Ê Geokešinga izaicinājums – iespēja iepazīstināt ar novadu.
 Ê Strādāt ar dabasmīļu-tūristu grupu. Jāuzrunā ar nozaru 

profesionālu palīdzību.

2. Sociālie pakalpojumi
Vīzija: Ikvienam Madonas novada iedzīvotājam ir iespēja at-

bilstoši savām vajadzībām saņemt profesionālus, kvalitatīvus un 
savlaicīgus sociālos pakalpojumus iespējami tuvu dzīves vietai.

Prioritātes:
1. Attīstīt sociālo pakalpojumu, nodrošinot daudzpusīgus 

profesionālus pakalpojumus iespējami tuvu klienta dzīves vietai, 
(decentralizācijas princips).

2. Mazināt sociālo atstumtību.
3. Nodrošināt katra iedzīvotāja pamatvajadzības.

(Turpinājums 10. lappusē)
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Konkrētas rīcības sociālo pakalpojumu uzlabošanai novadā 
[Avots: Sociālais dienests]

I. Pakalpojumi ģimenēm ar bērniem:
1. Profesionāla sociālā darbinieka darbs ar ģimenēm ar 

bērniem.
2. Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem.
3. Psihologa konsultācijas.
4. Atbalsta ģimeņu pakalpojumi.
5. Audžuģimeņu pakalpojuma attīstība.
6. Atbalsta un pašpalīdzības grupas ģimenēm ar bērniem.
7. Sadarbība ar bērnu jauniešu centriem, NVO.

II. Pakalpojumi pensijas vecuma cilvēkiem:
1. Profesionāla sociālā darbinieka darbs ar pensijas vecuma 

cilvēkiem.
2. Aprūpes mājās pakalpojums (mobilā brigāde, individuālā 

aprūpe u.c).
3. Dienas aprūpes centrs – katrā pagastā.
4. Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas uzlabošana.
5. Atbalsta un pašpalīdzības grupas pensijas vecuma personām.

III. Pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem:

1. Profesionāla sociālā darbinieka darbs ar personām ar 
funkcionāliem traucējumiem.

2. Dienas aprūpes centrs:
a) Specializētās darbnīcas; 
b) Specializētais transports.
3. Pavadoņa pakalpojumi.
4. Personiskā asistenta pakalpojumi.
5. Ilgstošas sociālās aprūpes institūciju peejamības uzlabošana.
6. Atbalstītais darbs.
7. Servisa dzīvokļi.

IV. Pakalpojumi pārējām sociālās atstumtības riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām 

1. Profesionāla sociālā darbinieka darbs.
2. Atbalsta grupas.
3. Pašpalīdzības grupas.
4. Psihologa konsultācijas.
5. Sadarbība ar atkarību profilakses centri.
6. Nakts patversme.
7. Zupas virtuve.
8. Higiēnas pakalpojumu serviss.

Citi ieteikumi pie rīcībām
1. Resursi: Labas sadarbības rezultātā ar sadraudzības pilsē-

tām, NVO, Diakonijas centru + projekti 
 Ê Izveidot pansiju.
 Ê Izveidot bērnu zinātnes un attīstības centru (kā Cēsīs).
 Ê Transports bāriņtiesām, sociālajam dienestam. 
 Ê Darbnīcas bērniem un pusaudžiem ārpus BJC telpām, 

piem., podnieka, galdnieka darbnīca.
 Ê Darba-atpūtas nometnes.

2. Valsts politika: 
 Ê Ieviest skolotāja-palīga štatu mazajās un specializētajās 

skolās.
 Ê Integrēt bērnus ar vieglu garīgo atpalicību, kustību trau-

cējumiem vispārizgl. skolā.
 Ê Aprūpētāju apmācības no NVA līdzekļiem.
 Ê SD izglītība par valsts budžeta līdzekļiem.
 Ê NVA naudas, kas tiek izlietotas kursos, varētu apkopot un 

nodrošināt mācību maksu augstskolā.

3. Pašvaldības atbalsts:
 Ê Piesaistīt projektu firmu, speciālistu, kas tieši sociālajā 

darbā raksta projektus, lai piesaistītu līdzekļus kopā ar 
pašvaldības finansējumu. 

 Ê Izveidot paliatīvās aprūpes nodaļu pansionātā vai slimnīcā. 
 Ê Ielu sociālais darbinieks, kas satiek un aizrauj pusaudžus 

tur, kur viņi ir, „točkās”, ar BMX, sportu.
 Ê Dzīvoklis, kurā 3 dienas nedēļā vecākiem var mācīt pras-

mes rūpēties par bērnu – barot, guldīt, spēlēties.
 Ê Nepieciešams narkologs, psihiatrs.
 Ê Soc. aprūpē tiek piesaistīti izglītoti un gados jauni sociālās 

sfēras speciālisti.
 Ê Uzlabot brīvā laika centru darbību.
 Ê Uzlabot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un 

daudzveidību.
 Ê Veicināt informācijas sistēmas izveidi, bukletus par pieeja-

miem soc. pakalpojumiem un palīdzību.
 Ê Piesaistīt brīvprātīgos pārtikas izdalei.
 Ê Iesaistīties ES finansējuma programmās.
 Ê Izveidot savu mazo ēdināšanas uzņēmumu, veļas mazgā-

šana trūcīgajiem.
LīgA LIEPLAPA,  

darba grupas pārstāve

SVID 
Iekšējais spēks Iekšējais vājums

ÊÊ Sakārtota likumdošana (valstī, novadā) sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības jomā.
ÊÊ Novadā darbojas kvalitatīva sociālās aprūpes sistēma.
ÊÊ Darbojas pašvaldības sociālo pabalstu sistēma, t.sk., bezdarbnieku 

atbalstīšana NVA projektos.
ÊÊ Novadā ir izveidota sociālo jautājumu komiteja un Sociālais dienests.
ÊÊ Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti strādā pilsētā un pagastu 

pārvaldēs, nodrošinot pakalpojumus tuvāk klientu dzīves vietai.
ÊÊ Laba, profesionāla, ar atbilstošu izglītību un situāciju pārzinoša  soc.

darbinieku komanda novadā.
ÊÊ Sociālo darbinieku ātra reaģēšana uz klientu problēmām.
ÊÊ Sociālo darbinieku gatavība projektu ieviešanai sociālās aprūpes 

uzlabošanā.
ÊÊ Sociālajam dienestam katrā pagastā un Madonas pilsētā ir piemērotas 

telpas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai. Nodrošināta 
telpu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
ÊÊ Madonā sociālajā dienestā ir pieejami psihologa un soc. aprūpes 

pakalpojumi – frizieris, sanit. higiēnas uzturēšanas, veļas mazgāšanas 
bezmaksas pakalpojumi u.c.
ÊÊ Madonā un Kalsnavas pag. darbojas mobilā aprūpes brigāde.
ÊÊ Novadā ir nodrošināti aprūpes pakalpojumi bērniem ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijās (skola bērniem ar īpašām vajadzībām, bērnu 
ārpusģimenes aprūpes centrs).
ÊÊ Pilsētā un vairākos pagastos ir diennakts grupa bērnudārzos 

nelabvēlīgajām ģimenēm un vakara, nakts maiņā strādājošo vecāku bērniem.
ÊÊ Madonas sporta skolā trūcīgie un daudzbērnu ģimeņu bērni ir atbrīvoti 

no maksas.
ÊÊ Novada teritorijā veciem cilvēkiem tiek nodrošināts aprūpes mājās 

pakalpojums.
ÊÊ Novadā ir 4 pansionāti ar pietiekošu vietu skaitu.
ÊÊ Ir daži pagaidu sociālie dzīvokļi atsevišķos pagastos un Madonā.
ÊÊ Bāreņi un no ieslodzījuma atbrīvotie ļoti savlaicīgi iegūst dzīvojamo 

platību.
ÊÊ Ir izveidota materiālās palīdzības sniegšanas sistēma: 
– novada centrā darbojas nakts patversme ziemas periodā,
– bezmaksas zupas virtuve pilsētā,
– visos pagastu centros un Madonā ir izveidota pārtikas un humānās 
palīdzības izdales vieta.
ÊÊ Personām ar funkcionālajiem traucējumiem ir iespēja saņemt tehniskos 

palīglīdzekļus.
ÊÊ Personas ar funkcionālajiem traucējumiem ir sabiedriski aktīvas, kas ir 

pamats alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstībai.
ÊÊ Sabiedrības pozitīvā attieksme pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
ÊÊ Novadā ir labdarības akciju organizēšanas un brīvprātīgo pateicības 

dienas svinēšanas tradīcijas.
ÊÊ Veiksmīga starpinstitūciju un profesionāļu sadarbība – ar sabiedriskām 

un reliģiskām organizācijām, ģimenes ārstiem, ārstiem-speciālistiem, 
policiju, skolu, kultūras un sporta iestādēm utt.
ÊÊ Informācijas pieejamība par sociālajiem pakalpojumiem.
ÊÊ Pagasta pārvaldes savu iespēju robežās atbalsta trūcīgos iedzīvotājus 

un bērnus.
ÊÊ Pagastu centros ir laba sociālā infrastruktūra – ģimenes ārsta prakse, 

pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde, tautas nams, bibliotēka.
ÊÊ Novada centrā Madonā ir attīstīta veselības aprūpes infrastruktūra (ir 

slimnīca, poliklīnika, ātrās medicīniskās palīdzības pakalpojums, ģimenes 
ārstu un speciālistu prakses vietas, zobārstniecība u.c.).
ÊÊ Novada centrā Madonas pilsētā ir labi attīstīta izglītības infrastruktūra 

(mūzikas, mākslas, sporta skolas, 2 vidusskolas, Madonas VĢM, 3 PII u.c.), 
pieejama novada bērniem.
ÊÊ Novada centrā Madonā ir pieejams plašs bērnu un jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas un ārpusskolas nodarbību klāsts. Novada pagastos veidojas 
jauniešu interešu centri.
ÊÊ Dažos pagastu centros brīvas ēkas, dzīvokļi.
ÊÊ Pašvaldības zemes fonda izmantošana maznodrošināto atbalstam 

(dārzeņu audzēšanai).
ÊÊ Pagastu centros un pilsētā ir pieejami publiskie interneta pieejas punkti.
ÊÊ Laba transporta satiksme starp atsevišķiem pagastu centriem un 

Madonu.
ÊÊ Novada administratīvais centrs atrodas novada ģeogrāfiskajā centrā, 

nodrošinot tā sasniedzamību no visiem pagastiem ar attīstītu ceļu 
infrastruktūru.
ÊÊ Novads ir bagāts ar dabas resursiem un gleznainām ainavām, kas ir 

iedzīvotāju papildus ienākumu avots un iespēja pašnodarbinātībai.

ÊÊ Liels attālums no pagastiem līdz novada centram, sociālajam dienestam, lai saņemtu 
speciālistu palīdzību.
ÊÊ Lauku teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem apgrūtināta iespēja izmantot sociālos 

pakalpojumus. Transporta problēmas klienta nokļūšanai līdz speciālistam pagastā vai 
pilsētā. Ziemā necaurbraucami ceļi.
ÊÊ Bāriņtiesai nav sava transporta ne pilsētā, ne laukos.
ÊÊ Sociālajam dienestam pagastos trūkst transporta.
ÊÊ Nepietiekošs profesionālu sociālo darba speciālistu skaits.
ÊÊ Soc. darbinieku atbalsta trūkums no pašvaldības Attīstības nodaļas puses, 

neaizsargātība, ietekmējamība, zems atalgojums.
ÊÊ Pieejamo sociālo pakalpojumu klāsts ir ierobežots. Nepietiekams novada politiskais 

atbalsts sociālo jautājumu risināšanā un jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšanai.
ÊÊ Novadā nav attīstīti alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumi.
ÊÊ Aprūpētājiem nav atbilstošas izglītības.
ÊÊ Mobilās aprūpes brigādes darba rezultātā zūd emocionālais kontakts ar 

aprūpējamajiem.
ÊÊ Finanšu līdzekļu trūkums soc. jautājumu risināšanai, t.sk., dzīvokļu pabalstu 

izmaksām.
ÊÊ Katastrofāli nepietiekošs pašvaldības dzīvojamais fonds. Pašvaldības dzīvokļu rinda 

nav caurspīdīga, publicēta.
ÊÊ Sociālo dzīvokļu statuss nav sakārtots. Ne visos pagastos ir izveidoti  sociālie dzīvokļi. 
ÊÊ Dzīvokļu trūkums (piem., jaunās ģimenes nevar uzsākt dzīvot patstāvīgi; sievietes ar 

bērniem nevar aiziet no vīra dzērāja, jo nav dzīvojamās platības).
ÊÊ Novadā nav krīzes centra/dzīvokļa, kurā uzņemtu māti ar bērniem – vardarbības 

gadījumā, mācīties prasmes bērna aprūpei.
ÊÊ Novadā nav dienas centru pieaugušajiem, bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām 

u.c. soc. mazaizsargātām grupām.
ÊÊ 4 novadā esošie pansionāti ir sadrumstaloti, grūti izveidot vienu modeli. Nepietiekošs 

darbinieku skaits.
ÊÊ Nav paliatīvas aprūpes nodaļas (sociālās gultas).
ÊÊ Nav attīstīta medicīniskā mājaprūpe.
ÊÊ Vēl arvien trūkst uzbrauktuves invalīdiem pie sabiedr. ēkām un tajās. 
ÊÊ Bezdarbnieki nepietiekami iesaistās NVA nodarbinātības pasākumos. NVA kursus 

apmeklē tikai stipendijas dēļ.
ÊÊ Nepietiekama psihologa un mediķu-speciālistu pakalpojumu (narkologa, psihiatra, 

psihoterapeita) pieejamība soc. dienestā uz vietas.
ÊÊ Mediķi-speciālisti ir tikai novada centrā, atsevišķu speciālistu ierobežota pieejamība 

(ilgs pieraksta laiks, piem. acu ārsts u.c.) 
ÊÊ Ne visos pagastos ir pieejams aptiekas pakalpojums medikamentu iegādei, nav 

diennakts aptiekas pakalpojuma novada centrā.
ÊÊ Maz atbalsta un pašpalīdzības grupu. Būtu nepieciešams kredītu parādniekiem, 

līdzatkarīgajiem u.c. 
ÊÊ Bērnu vasaras nometnes vairumam vecāku nav pieejamas finanšu trūkuma dēļ.
ÊÊ Skolas baidās informēt un stāstīt par savām problēmām, jo baidās zaudēt bērnus.
ÊÊ Bērniem ar sociālo ielaistību, uzvedības problēmām nav iespēju saņemt atbilstošu 

palīdzību.
ÊÊ Vispārizglītojošā izglītības programma ir smaga, kas dažkārt pat vidusmēra bērnam 

nav pa spēkam.
ÊÊ Pagarinātā grupa ir tikai 1.–4. klasei.
ÊÊ Novadā vāji attīstīta profesionālā izglītība.
ÊÊ Skola bērniem ar īpašām vajadzībām ir attālu no dzīvesvietas, ja gribētu bērnu katru 

dienu mājās.
ÊÊ Novada mākslas un mūzikas skolās ir salīdzinoši liela maksa, ko ne visas trūcīgās 

ģimenes var atļauties.
ÊÊ Brīvā laika centra darbiniekiem ir ļoti zems atalgojums, lai gan tur vajadzētu darbinieku 

ar sociālā darba zināšanām un atbilstošu atalgojumu.
ÊÊ Pagastos nepietiekamas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem, 

bērniem, pieaugušajiem.
ÊÊ Pagastos nav nodrošināta pirmsskolas vecuma bērnu nokļūšana uz tuvāko PII.
ÊÊ Kopumā jauniešu iniciatīvas un intereses trūkums, vēlme iesaistīties pašiem.
ÊÊ Nepietiekams sociālo pedagogu, psihologu skaits skolās.
ÊÊ Liels nepilno ģimeņu skaits novadā.
ÊÊ Zems iedzīvotāju atalgojums, daudz trūcīgu iedzīvotāju.
ÊÊ Darba vietu trūkums, nav attīstīta uzņēmējdarbība.
ÊÊ Pagastos trūkst ēdināšanas iestāžu, kur strādājošajiem paēst pusdienas, kā arī rīkot 

ģimenes u.c. saviesīgus pasākumus.
ÊÊ Nav pieejams pietiekams kārtībnieka un policijas darbinieka pakalpojums pagastos.
ÊÊ Sabiedriskā transporta nepietiekamība un nepieejamība, nesakārtota ceļu 

infrastruktūra.
ÊÊ Vāja informācijas aprite, t.sk., par soc. pakalpojumiem, par notiekošo pagastos, 

novadā, vietējās avīzes trūkums.
ÊÊ Elektronisko saziņas līdzekļu ierobežota pieejamība laukos.
ÊÊ *Teritoriālās reformas ietvaros, institūciju pārstrukturizēšanās, izveides un  

adaptācijas periods.
Iespējas Draudi

ÊÊ Valsts līdzdalība sociālās palīdzības pabalstu finansēšanā un veselības 
aprūpes pakalpojumu saņemšanā trūcīgajiem iedzīvotājiem.
ÊÊ Valsts atbalsta pieejamība vardarbībā cietušo rehabilitācijai dzīvesvietā, 

atbalsta grupai aizbildņiem, audžuģimenēm, motivācijas programmai un 
Minesotas programmai atkarīgajiem.
ÊÊ ES struktūrfondu atbalstītu projektu piesaistes iespējas,. t.sk., sociālajai 

aprūpei.
ÊÊ Trūcīgo iedzīvotāju atbalstam pieejamas EK finansētās pārtikas pakas.
ÊÊ Sociālā dienesta klientiem ir iespēja saņemt humāno palīdzību.
ÊÊ Nevalstisko organizāciju atbalsts pašvaldības politisko lēmumu 

pieņemšanā sociālo jautājumu jomā.
ÊÊ NVA organizētie kursi, projekti, valsts atbalsts bezdarbniekiem.
ÊÊ Kristīgās draudzes un Diakonijas centrs kā sadarbības partneri bērnu un 

ģimeņu izglītošanā, mājaprūpē, zupas virtuves darbības nodrošināšanā utml.
ÊÊ Labdarības organizāciju palīdzība ziedojumu vākšanā.
ÊÊ Sadraudzības pilsētu atbalsts un sadarbība ar citu novadu pašvaldībām 

atsevišķu sociālo jautājumu risināšanā.
ÊÊ Sadarbības partneri ārzemēs, kas ir ieinteresēti sniegt atbalstu alternatīvas 

aprūpes pakalpojumu attīstībā un invalīdu nodarbinātības veicināšanā.
ÊÊ Uzņēmēju un brīvprātīgo atbalsts.

ÊÊ Sociālās politikas nestabilitāte valstī.
ÊÊ Negatīvā ekonomiskā situācija valstī.
ÊÊ Normatīvo aktu, kas regulē sociālo jomu, nepilnības.
ÊÊ Normatīvo aktu īstenošanas nodrošinājuma trūkums.
ÊÊ Nepietiekama valsts līdzdalība sociālās palīdzības pabalstu līdzfinansējuma 

nodrošināšanai.
ÊÊ Pašvaldības deputātu neieinteresētība un neizpratne.
ÊÊ Teritoriālā atšķirtība, resursu ieguldīšana pašvaldības centros.
ÊÊ Sociālo problēmu pieaugums, sociālās palīdzības ņēmēju skaita pieaugums.
ÊÊ Dažādu atkarību izplatība.
ÊÊ Samazinās sniegtās sociālās palīdzības apjoms.
ÊÊ Medicīnas pakalpojumu nepieejamība un dārdzība.
ÊÊ Drošības trūkums.
ÊÊ Iedzīvotāju skaita samazināšanās.
ÊÊ Zems dzimstības līmenis arī turīgās un labvēlīgās ģimenēs.
ÊÊ Iedzīvotāju novecošanās.
ÊÊ Darbspējīgo, t.sk. jauniešu, aizbraukšana no pagastiem.
ÊÊ Nabadzības un neorganizēta brīvā laika dēļ ir risks pieaugt noziedzībai nepilngadīgo 

vidū.
ÊÊ Zems izglītības līmenis.
ÊÊ Nav skaidrs, pamatots profesionālās izglītības virziens valstī. Nav darba piedāvājumu 

sabalansētības ar profesionālo izglītību.
ÊÊ Iedzīvotāju sociāli-ekonomiskais pesimisms – neskaidrība, neticība, nevēlēšanās un 

iniciatīvas trūkums mainīt situāciju.
ÊÊ Darbaspēka trūkums mazkvalificētiem darbiem.
ÊÊ Samazinās kvalificētu darba vietu skaits valstī īstenoto reformu dēļ (valsts iestāžu 

centralizācija) rezultātā – darba vietu trūkums jaunajiem speciālistiem ar augstāko izglītību.
ÊÊ Sarežģīta projektu dokumentācija finansējuma piesaistīšanai sociālajā jomā.

*Neviennozīmīgi: notikusī teritoriālā reforma vienai daļai pagastu – stiprā puse, otrai – vājā puse
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