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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

No   1 0 . a p r ī ļ a 
novada paš-
valdības va-

dība, deputāti un spe-
ciālisti dodas ikgadējā braucienā 
pa pagastiem, lai tiktos ar iedzīvo-
tājiem. Šoreiz sanāksmēs ar pār-
skatu par aizvadīto gadu piedalī-
sies arī pagastu pārvalžu vadītāji. 

  Pašvaldībā                          

Tiekas ar 
iedzīvotājiem

2. lpp.

Aprīlis ir ne tikai spodrības, 
bet arī tirgošanās mēnesis. 
Lai iegādātos nepiecieša-

mos stādus un sēklu dārzam, gar-
dumus vēdera priekam vai kādu 
citu saimniecībā noderīgu lietu, 
jau sesto gadu pēc kārtas pašval-
dība rīko gadatirgu  
„Viss dārzam”. 

Pašvaldība un vietējie uzņē-
mēji diskutē par turpmāko 
sadarbību. Ir notikusi abu 

pušu tikšanās, kas raisījusi plašu 
rezonansi iesaistīto pušu starpā 
un pārdomas. 

  Pasākumi                           

  Uzņēmēji                            

Gadatirgus  
“Viss dārzam”

Par uzņēmējdarbību 
novadā

8. lpp.

7. lpp.

5. lpp.

Pirmo reizi Lielā Talka 
valsts mērogā nori-
sinājās 2008. gada 3. 
maijā, taču Madonā 
talkas tradīcija ir iz-

veidota jau krietni agrāk; regulāras 
pilsētas sakopšanas talkas notiek 
kopš 2001. gada pavasara. Tāpat kā 
Lielajā Talkā, arī mūsu sakopšanas 
talka balstīta uz brīvprātīgu līdzda-
lību vides sakopšanā. kā rezultāts 
rada gandarījumu par labi padarīta 
darba sajūtu. Pēdējos gados Mado-
nas novads Spodrības mēneša kul-
mināciju – sakopšanas talkas – rīko 
reizē ar Lielo Talku. Šī gada Lielās 
Talkas akcents ir vides izglītība un 
pagalmu labiekārtošanas kustība. 
Priecājamies, ka arī viens no mūsu 
novada centra daudzdzīvokļu māju 
pagalmiem ir iekļuvis Lielās Tal-
kas ietvaros sakopjamo pagalmu 
sarakstā (lasiet 5. lpp). 

Lielajā Talkā ikviens Latvijas 
iedzīvotājs ir aicināts piedalīties, 
lai apliecinātu, ka vēlamies dzīvot 
sakoptā un skaistā vidē. Lielajā 
Talkā aicinām ne tikai vākt at-
kritumus, bet darīt arī citus labus 
darbus – stādīt kokus, radīt puķu 
dobes, izgatavot putnu būrīšus, at-

jaunot žogus, soliņus, tiltiņus.
Madonas novada pašvaldības 

domes sēdē aprīlis tika izsludināts 
par Spodrības mēnesi Madonas 
novadā. Pagastos talkas koordi-
nāciju veic pagastu pārvaldes, kur 
pieejama arī visa nepieciešamā in-
formācija. Piemēram, Praulienas 
pagastā šajā laikā sakops ceļma-
las pagasta robežās, peldvietu pie 
Dzirnavnieka ezera, Aiviekstes 
krastu pie pontontilta (atbildīgā 
par talkošanas aktivitātēm ir Sar-
mīte Lazdiņa, tel. 27825165). Sa-
vukārt Aronas pagastā Spodrības 
mēnesis norisināsies no 13. aprīļa 
līdz 14. maijam, kad tiks sakopta  
Kusas zaļā zona un savākti at-
kritumi gar ceļmalām, tiks veik-
ta apkārtnes sakopšana Lauterē, 
Zelgauskā, ezermala un Kapupītes 
krastmala (no Kusas centra līdz 
attīrīšanas ietaisēm), skolas un 
ūdenstorņa  apkārtnes, kā arī sa-
kops piegulošo ceļmalu, kops Skā-
ķu kalna kapus, kā arī Lielā Līdē-
res ezera apkārtni (atbildīgais par 
talkošanas aktivitātēm – pārval-
des vadītājs Andrejs Piekalns, tel. 
26562846). Ošupes pagastā talka 
pie Lubāna ezera notiks 21. aprī-

lī, kad talcinieki aicināti pulcēties 
Lubāna mitrāja infocentrā. Pagas-
ta pārvalde īpaši mudina ciematu 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji 
apkopt savām mājām piegulošās 
teritorijas, kā arī ikviens pagasta 
iedzīvotājs tiek aicināts apkopt 
savus īpašumus, ceļmalas gar īpa-
šumiem (atbildīgais par talkas no-
risēm – pārvaldes vadītājs Aigars 
Šķēls, tel. 29426366). Bet Lazdonā 
talcinieki aicināti pulcēties Meža 
ielā 2 21. aprīlī (informācija – pa-
gasta pārvaldnieks Jānis Rieksts, 
tel. 29481694). Talkas vietas Ves-
tienā (atbildīgais – Artūrs Vīle-
Bērziņš, 29121406): Kāla ezera 
publiskā peldvieta (koordinators 
– Kāla ezera padome), pagastmā-
ja (koordinators –  Agnese Ģērķe), 
muižas parks (koordinators Vera 
Gutāne), skolas kolektīvs sakops 
muižas parku.

Madonas pilsētā Spodrības 
mēneša laikā iedzīvotāji aicinā-
ti Īpašumu uzturēšanas dienestā 
saņemt lielos maisus dārza atkri-
tumiem un tā saucamajai zaļajai 
masai, ko, piesakot izvešanai līdz 
10. maijam, pašvaldība izvedīs bez 
maksas (pieteikt Gitai Lutcei, tel. 

29287466). Savukārt Lielās Tal-
kas rītā plkst. 9.00 talcinieki pul-
cējas kā ierasts pie strūklakas un 
darbošanās tiek koncentrēta trijos 
galvenajos objektos – ģimnāzijas 
teritorija, daudzdzīvokļu māju pa-
galmi, graviņa gar Raiņa ielu. Pēc 
darba – tradicionālās talkas pus-
dienas pie strūklakas. Kā ierasts, 
skolēni talkos jau līdz 21. aprīlim 
parkos, estrādē, graviņā, Priežu 
kalniņā, Brāļu kapos. 

Talkas idejas ir dzīvas visā 
pasaulē – nacionāla mēroga at-
kritumu vākšanas pasākumi ir 
notikuši ne tikai Latvijā, bet arī 
Lietuvā, Igaunijā, Slovēnijā, Ru-
mānijā, Portugālē, Kostarikā un 
Indijā. Turklāt Nepālā 2010. gada 
maijā kāda alpīnistu grupa sakopa 
pat Everestu. 

Informācija par talkas norisi 
joprojām tiek apkopota. Tie, kam 
pieejams internets, adresē www.
talkas.lv sadaļā par talkas vietām 
varat atvērt karti, kurā ir redzamas 
visas oficiāli reģistrētās 21. aprīļa 
talku norises vietas visā Latvijā. 

Dzintra StraDiņa,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Spodrības mēnesis 
atkal ir klāt!

Vai maz atceramies, ka 2008. gada talkas dienā stādījām 
dobes  Saieta laukumā?                 Dz. Stradiņas foto.

Jau ierasts, ka talkas dienas 
nobeigumā Madonā bērnudārza 
„Saulīte” ēdinātāji talciniekus cienā 
ar sātīgām pusdienām. 

2008. gada talkā tapa apstādījumi pie  
Madonas novada bibliotēkas.

Ik gadu galvenā talkas rīkotāja Madonā  
ir pilsētas dārzniece Gita Lutce (pirmā no labās). 



Madonas novada pašvaldības domes 
20. marta ārkārtas sēdes lēmumi

Domes ziņas2 Madonas Novada Vēstnesis 
        2012. gada aprīlis

  Izglītība  

Deputāti apstiprināja Mado-
nas novada pašvaldības pamata 

un vispārizglītojošo skolu izglītojamo uztu-
rēšanas izmaksas.  Skat. tabulu.

  Sociālā aprūpe  

Domes sēdē noteica uzturēšanās maksu 
Madonas novada pansionātos no 2012. gada 
1. aprīļa:

1.1. Barkavas pansionātā 219,85 lati mē-
nesī;

1.2. Dzelzavas pansionātā 215,62 lati 
mēnesī;

1.3. Ļaudonas pansionātā 225,97 lati 
mēnesī;

1.4. Madonas pansionātā 244,67 lati mē-
nesī.

  Apstiprina SIA „Madonas  
  namsaimnieks” valdes locekli  

Jau ziņojām, ka sakarā ar iepriekšējā 

SIA „Madonas namsaimnieks” valdes lo-
cekļa Guntara Dzeņa  pāriešanu citā darbā 
dome izsludināja konkursu jaunajam valdes 
locekļa amatam. Atsaucība bija liela – bija 
pieteikušies 18 pretendenti. Kā atbilstošāko 
šim amatam apstiprināja Osvaldu Lucānu. 
O. Lucāns līdz šim ir strādājis par Gulbe-
nes pilsētas pārvaldnieku. Veiksmi jaunajā 
amatā!  

  

09.200. Pamata un vispārējās izglītības iestāžu izdevumi 2012. gadā (LVL)
Apstiprināti 20.03.2012. Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē (protkols Nr. 5, 2. p.)

Ekono
mis kās 
klasifi
kāci jas 
kodi

Rādītāji Ma
donas 
pilsē tas 
1. vidus
skola

Ma
donas 
pilsētas 
2. vidus
skola

Mado
nas 
Valsts 
ģimnā
zija

Mado
nas 
va
kara un 
neklā
tie nes 
vidus
skola

Kopā 
Madonas 
pilsē tas 
iestā des

Aro nas 
pag. 
Kusas 
pa mat
sk.

Barka
vas 
pamat
sk.

Bēr
zau nes 
pamat
sk.

Dzel
zavas 
pamat
sk.

Kalsna
vas 
pamat
sk.

Lazdo
nas 
pamat
sk.

Lieze
res 
pamat
sk.

Ļau
do nas 
vidus
skola

Prau
lie nas 
pamat
sk.

Ošupes 
pag.
Degum
nieku 
pamat
sk.

Mētrie
nas 
pamat
sk.

Mār
cie nas 
pamat
sk.

Sar
ka ņu 
pamat
sk.

Ves
tie nas 
pamat
sk.

Pavi sam

Skolēnu skaits uz 
01.01.2012. 

765 311 268 125 1469 113 95 89 100 150 56 83 163 100 52 41 66 46 70 2693

Komplektu skaits 34 16 12 6 68 9 9 9 8 9 7 7 12 9 5 4 7 6 7 176

Pedagoģisko likmju 
skaits

103.125 45.325 42.032 9.059 199.541 20.83 19.535 19.04 20.14 26.599 13.09 14.482 28.614 18.4 12.924 14.168 13.613 12.113 15.855 448.944

Saimniecisko dar-
binieku amata vienību 
skaits

40.66 24.5 14.5 1.25 80.91 13.1 12.75 8.9 11.5 12.95 7 9.9 19.1 12.65 11.25 10.75 6.7 7.3 11.55 236.31

Uzturēšanas izdevumi

1100 Darba samaksa 110292 70530 38760 3084 222666 34980 34632 23298 32112 38031 18535 23804 51732 34380 30589 30660 18000 20700 28500 642619

1200 Valsts obligātas 
sociālās 
apdrošināšanas 
iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

26570 16991 9337 743 53641 8427 8343 5612 7736 9162 4465 5735 12462 8282 7369 7386 4336 4987 6866 154809

2100 Komandējumi un 
dienesta braucieni

30 30 30 5 95 150 120 50 100 20 50 30 300 70 9 50 1044

2200 Pakalpojumi 63936 47748 41711 450 153845 25339 29831 9055 7112 24300 8550 40797 13205 12672 10563 8031 23660 5891 7645 380496

2300 Krājumi, materiāli, 
energoresursi, prece, 
biroja prece un 
inventārs, ko neuz
skaita 5000 kodā 

20045 15520 11280 541 47386 5700 4400 5750 9460 4800 5073 2036 17032 11950 13137 5320 4325 6338 8448 151155

Grāmatas, laikraksti 0 400 400 150 600 500 435 100 300 70 100 75 400 410 3940

Kopā 220873 150819 101118 4823 477633 74846 77756 43865 57140 76843 37158 72492 94781 67384 62058 51542 50721 37925 51919 1334063

Izdevumi uz vienu audzēkni 
starppašvaldību norēķiniem 
(mēnesī)

24.06 40.41 31.44 3.22 27.10 55.20 68.21 41.07 47.62 42.69 55.29 72.78 48.46 56.15 99.45 104.76 64.04 68.70 61.81 41.28

Mērķdotācija pamatizglītības, 
vispārējās izglītības pedagogu 
darba samaksai un interešu 
izglītībai, VSAOI 8. mēnešiem

345482 168308 173168 33616 720574 57244 52129 50972 53945 76739 37816 41575 84464 51168 36912 25685 39129 34347 43246 1405945

Ēdināšanas izdevumi (produkti) Produktu izmaksas nav pie skolām, ir pie 
ēdināšanas dienesta

0 8300 8091 7000 11000 9500 6068 3748 9905 11300 5900 1700 5700 3900 5165 97277

Kopējie skolas izdevumi 566355 319127 274286 38439 1198207 140390 137976 101837 122085 163082 81042 117815 189150 129852 104870 78927 95550 76172 100330 2837285

Madonas slimnīca sniedz medicīniskās mājas 
aprūpes pakalpojumus pacientiem

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”  
visā Madonas novadā sniedz pacientiem  
valsts apmaksātus medicīniskos mājas aprūpes  

pakalpojumus, kuros ietilpst: 
• medikamentu ievadīšana, 
• ādas bojājumu aprūpe, 
• stomas (mākslīgās atveres) aprūpe, 
• enterālā barošana caur zondi, 
• pacienta un viņa tuvinieku izglītošana par pacienta aprūpi. 

Minētie mājas aprūpes pakalpojumi tiek sniegti pacientiem ar hro-
niskām saslimšanām un pārvietošanās traucējumiem, kuri medicīnisku 
indikāciju dēļ paši nevar ierasties medicīnas iestādē ambulatorā pakal-
pojuma saņemšanai, kā arī pacientiem, kuri izrakstīti no stacionāra vai 
dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās. 

Lai saņemtu mājas aprūpes pakalpojumu, jāsazinās ar savu ģime-
nes ārstu, kurš izvērtēs, vai pacients atbilst mājas aprūpes nozīmēša-
nas nosacījumiem. Mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanai obligāti 
nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Pacientam pašam jāiegā-
dājas tikai nozīmētie medikamenti, jo šļirces, sistēmas un marles pār-
sienamos materiālus nodrošina pakalpojuma sniedzējs. 

Kontaktpersona par mājas aprūpes jautājumiem – ambu-
latorās nodaļas vecākā māsa Olga Madžule, tel. 64860590; 
mob. tel. 27047696.

nas pilsētā notika pašvaldī-
bas tikšanās ar iedzīvotājiem. 
Tradīcija tiek turpināta, 
tāpēc, lai informētu par ak-
tualitātēm, kopīgi izvērtētu 
paveikto, uzklausītu priekš-
likumus un diskutētu par 
novada tālāko attīstību, Ma-
donas novada pašvaldības 
vadība, deputāti, pārvalžu 
vadītāji un speciālisti aici-
na iedzīvotājus uz tikšanos 
pagastos. Darba kārtībā 
– ieskats Madonas novada 
pašvaldības aktualitātēs, ie-
dzīvotāju ierosinājumi nova-
da attīstības plāna izstrādei 
un diskusija ar iedzīvotājiem, 
jautājumi, atbildes.  

Datums, laiks Pagasts Vieta
11. aprīlis, plkst.17.30 Barkava Barkavas kultūras nams
12. aprīlis, plkst.17.30 Mētriena Mētrienas pamatskola
13. aprīlis, plkst. 17.30 Prauliena Praulienas pagasta  

pārvaldes  zāle
16. aprīlis, plkst.17.30 Dzelzava Dzelzavas kultūras nams
17. aprīlis, plkst.17.30 Sarkaņi SIA „CB SIA” veikala telpās, 

J.Ramaņa ielā 1
18. aprīlis, plkst.17.30 Arona Lauteres kultūras nams 
19. aprīlis, plkst.17.30 Liezere Liezeres kultūras nams
20. aprīlis, plkst.17.30 Lazdona Lazdonas pagasta pārvaldes  zāle
23. aprīlis, plkst.17.30 Mārciena Mārcienas pagasta pārvaldes zāle 
24. aprīlis, plkst.17.30 Bērzaune Bērzaunes pagasta  

pārvaldes  zāle
25. aprīlis, plkst.17.30 Vestiena Vestienas kultūras nams
26. aprīlis, plkst.17.30 Kalsnava Kalsnavas pagasta pārvaldes zāle
27. aprīlis, plkst.17.30 Ļaudona Ļaudonas kultūras nams 
2. maijs, plkst.17.30 Madonas 

pilsēta 
J.Norviļa Madonas mūzikas sko-
las Laimas zāle

aicinām piedalīties!                                  novada pašvaldības administrācija

Ikgadējā tikšanās ar novada iedzīvotājiem

Ir apritējis gads,  
kopš visos Mado-
nas novada pa- 
gastos un Mado-
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               2012. gada aprīlis  

  Vestienas pagastā  

Nolēma atļaut Vestienas pagasta pārval-
dei veikt starpniecības pakalpojumus naudas 

līdzekļu iekasēšanā tūrisma pakalpojumiem, kurus orga-
nizē uzņēmēji.

N.p.k. Pakalpojuma veids, kuru 
organizē uzņēmējs

Starpniecības 
maksa bez PVN

Piezīmes

4.1. „Vēlies, ko vēlies – 
Vestienā”,
1 dienas ekskursija

0,40 Ls no 
cilvēka

Ar PVN apliekams 
darījums

4.2. „Kāla ezera noslēpums”,
1 dienas ekskursija

0,25 Ls no 
cilvēka

Ar PVN apliekams 
darījums

4.3. „Sapņi piepildās  
Vestienā”,
2 dienu ekskursija

0,65 Ls no 
cilvēka

Ar PVN apliekams 
darījums

No 2012. gada 1. marta izveido jaunu amata vienību 
–  kapu pārzinis, amata vienību skaits 0,67, nosakot amat-
algas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 134,00.

Nepiešķīra finansējumu Vestienas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas remontdarbiem, jo Vestienas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā nav plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Noteica zemes platību 0,3209 ha Madonas novada Ves-
tienas pagasta „Stienūži” ēku un būvju uzturēšanai (zemes 
gabala lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve). 

Nolēma piedalīties izsludinātajā projektu konkursa pa-
sākuma aktivitātē „Zinātniskās pētniecības programmu 
finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zināt-
niskajos pētījumos zivjsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto 
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz 
finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finan-
sējuma” ar projekta iesniegumu „Viešūra ezera zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”. Projekta 
kopējās izmaksas – LVL 697,20, Zivju fonda finansējums 
– LVL 622,20 un SIA „LIDO” finansējums (transporta iz-
maksas) – LVL 75,00.

  Barkavas pagastā  

Izdarīja grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes un tās 
iestāžu  amatu vienību sarakstā no 2012. gada 1. marta, 
palielinot amata vienībai kapu pārzinis, profesijas kods – 
515120, amata vienību skaitu no 0,65 uz 0,71, nosakot amat-
algas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 142,00.

Veica grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā: 

1. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi 
Palielināt (piešķirt) finansējumu no pagasta pārvaldes atlikuma uz 31.12.2011.
Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
09.200 Barkavas pamatskola   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 9493  
5200 Pamatlīdzekļi 9493 PII rekonstrukcijas 

pabeigšanai skolas ēkā 
Kopā 9493
no atlikuma 9493

  Lazdonas pagastā  

Nolēma saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašu-
mu Centra ielā 4a-1, kā arī šo nekustamo īpašumu pārdot 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

  Kalsnavas pagastā  

Nolēma atļaut Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrē-
to labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2012. gada 
februārī LVL 581,24 segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes 
2012. gada budžeta līdzekļiem.

Izdarīja grozījumus Madonas novada pašvaldības do-
mes 2010. gada 27. janvāra sēdes lēmumā (protokols Nr. 3, 
22. p.) „Par Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem un samaksas apjomiem”, papildinot 
Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto pakalpojumu klāstu 
ar šādiem maksas pakalpojumiem:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums 
LVL (bez PVN)

1. Tradīciju zāles Pārupes ielā 2 noma. 1 stunda 2,00
2. Pārtikas produktu atlikumu 

realizēšana/pārdošana Kalsnavas 
pamatskolā un pirmsskolas izglītības 
iestādē „Lācītis Pūks”. 

1 kg 0,01 

Veica grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.
gada budžetā:

1. Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu grozījumi 

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus
Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums

5.5000 Dabas resursu nodoklis 1575
Kopā 1575
t.sk. uz izdevumiem 1575

2. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi 
2.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu
Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
05.000 Pārējā vides aizsardzība 1575  
5200 Pamatlīdzekļu iegāde 1575 gaisa pūtējs attīrī-

šanas ietaisēm
Kopā 1575
t.sk. no papildus ieņēmumiem 1575

  Mētrienas pagastā  

No 2012. gada 1. marta izveido jaunu amata vienību 
–  kapu pārzinis, profesijas kods 515120, amata vienību 
skaits – 0,27, nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša 
algas fondu LVL 54,00.

Veica Mētrienas pagasta pārvaldes budžetā šādus gro-
zījumus: 

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi 

2.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu no pamatbudžeta atlikuma uz 31.12.2011.

Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
01.100 Pagasta pārvalde   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 3416
2510 Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi
1200  PVN maksas 

pakalpojumi 
2200 Pakalpojumi -1200
5250 Kapitālais remonts un rekon-

strukcija
3416 TEP izstrāde 

ūdens apgādes, 
notekūdeņu 
savākšana

09.000 Izglītība -3416
5250 Kapitālais remonts un rekon-

strukcija
-3416

Izdarīja grozījumus Madonas novada pašvaldības do-
mes 2009. gada 26. novembra sēdes lēmumā (protokols Nr. 
15, 17. p.) „Par Mētrienas pagasta pārvaldes sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem”, papil-
dinot Mētrienas pagasta pārvaldes sniegto pakalpojumu 
klāstu ar šādiem maksas pakalpojumiem:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums 
LVL (bez 
PVN)

1. Apkures tarifs – Skolas iela 7 
(dzīvoklis)

1 m2 mēnesī 0,63 

  Aronas pagastā  

Atļāva atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu „Kupri”, Aronas pagastā, Madonas novadā ar kadas-
tra Nr. 7042 002 0169 un platību 0,9575 ha. Aronas pagas-
ta pārvaldei organizēt īpašuma novērtēšanu. 

Izdarīja grozījumus Aronas pagasta pārvaldes un tās 
iestāžu  amatu vienību sarakstā no 2012. gada 1. marta, 
palielinot amata vienībai – kapu pārzinis, profesijas kods 
515120, amata vienību skaitu no 0,2 uz 0,85, nosakot amat-
algas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 170,00.

  Ošupes pagastā  

Nolēma pirkt dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā 1-11, De-
gumniekos, kadastra Nr. 7082 900 0027 no I.G. par diviem 
simtiem  latu. Uzdeva Madonas novada pašvaldības domes 
Juridiskajai nodaļai sastādīt pirkuma-pārdevuma līgumu. 
Samaksu veikt no Ošupes pagasta pārvaldes budžeta lī-
dzekļu atlikuma. Noteica statusu  – Sociālās krīzes situā-
cijas dzīvoklis.

Saglabāja Madonas novada pašvaldības īpašumā dzīvok-
ļa īpašumu Skolas ielā 12-10 Degumniekos un nolēma re-
ģistrēt zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašumu uz Madonas 
novada pašvaldības vārda.

Piekrita D.B. ierosinājumam par dzīvokļa Degumniekos 
atsavināšanu. Uzdeva Ošupes pagasta pārvaldes vadītājam 
A. Šķēlam organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.

Piešķīra valsts autoceļa V867 „Ošupe–Zvidziena–Smau-
dži” posmam Ošupes pagasta Ošupes ciema teritorijā no-
saukumu „Liepu iela”, valsts autoceļa V843 „Barkava 
–Lubāna” posmam Ošupes pagasta Degumnieku ciema te-
ritorijā nosaukumu „Skolas iela” un valsts autoceļa V868 
„Meirāni–Degumnieki–Zvidziena” posmam Ošupes pagas-
ta  Degumnieku ciema teritorijā nosaukumu „Zvidzienas 
iela”. 

  Madonas pilsētā  

Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma – dzī-
vokļa īpašumu Rūpniecības ielā 51-1 nosacīto cenu LVL 
950,00. Apstiprināja arī pašvaldības nekustamā īpašuma 
– dzīvokļa – izsoles noteikumus un uzdeva pašvaldības īpa-
šuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komi-
sijai organizēt nekustamā īpašuma izsoli.

Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvok-
ļa Priežu ielā 13-21 – nosacīto cenu LVL 7300,00 un apstip-
rināja izsoles noteikumus. Uzdeva pašvaldības īpašuma 
privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai 
organizēt nekustamā īpašuma izsoli.

  Izdara grozījumus štatu sarakstos  
  no 1. marta:  

Bērzaunes pagasta pārvaldē palielina amata vienībai – 
kapu pārzinis – amata vienību skaitu no 0,8 uz 1,08, nosa-
kot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 
216,00.

Mārcienas pagasta pārvaldē izveido jaunu  amata vienī-
bu –  kapu pārzinis, profesijas kods 515120, amata vienību 
skaits 0,35, nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša 
algas fondu LVL 70,00.

Liezeres pagasta pārvaldē izveido jaunu  amata vienību 
–  kapu pārzinis, nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mē-
neša algas fondu LVL 150,00.

Sarkaņu pagasta pārvaldē palielina amata vienībai 
– kapu pārzinis – amata vienību skaitu no 0,27 uz 0,34, 
nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu 
LVL 68,00.

  Piešķir papildus finansējumu:  

14206 latus Mārcienas pamatskolas otrā stāva klašu tel-
pu daļējai renovācijai no Madonas novada pašvaldības bu-
džeta līdzekļu atlikuma.

500 latus Bērzaunes pagasta pārvaldei elektrības pie-
slēguma ierīkošanai dzīvojamai mājai „Oliņi” no Madonas 
novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma.

15590 latus Madonas kultūras nama rekonstrukcijas pa-
beigšanai no SIA ”Vidzeme 90” bankas garantijas un 10091 
latus no Madonas novada pašvaldības budžeta līdzekļu at-
likuma.

4013  latus Īpašuma uzturēšanas nodaļai pamatlīdzekļu 
iegādei no Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.

13164 latus Madonas novada pašvaldības domei dator-
tehnikas iegādei, telpu remontam – 4550 latus, pārējo pa-
matlīdzekļu iegādei – 7903 latus no Madonas novada paš-
valdības budžeta līdzekļu atlikuma.

684 latus projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukci-
jas I kārta” realizācijai no SIA „Abrasiv” bankas garantijas.

600 latus Madonas Valsts ģimnāzijai tautas tērpu izga-
tavošanai no Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.

1570 latus PII „Kastanītis” remontiem no Madonas  bu-
džeta līdzekļu atlikuma.

1590 latus Bērnu un jauniešu centram remontiem no 
Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.

309 latus Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolai remon-
tiem no Madonas  budžeta līdzekļu atlikuma.

1000 latu Madonas Valsts ģimnāzijai remontiem no Ma-
donas budžeta līdzekļu atlikuma.

2800 latu Madonas pilsētas 1. vidusskolai remontiem no 
Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.

25 200 latu Madonas pilsētas labiekārtošanai un dekorē-
šanai no Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.

500 latu Madonas pansionātam remontiem no Madonas  
budžeta līdzekļu atlikuma.

19 982 latus Madonas pilsētas 2. vidusskolai remontiem 
no Madonas  budžeta līdzekļu atlikuma.

7350 latu nedzīvojamo telpu (jumtu) remontam no Ma-
donas  budžeta līdzekļu atlikuma.

Madonas novada pašvaldības 29. marta 
domes sēdes lēmumi



Domes ziņas4 Madonas Novada Vēstnesis 
        2012. gada aprīlis

  Kultūra  

Izveido Latviešu Dziesmu 
svētku muzeja izveidošanas dar-
ba grupu šādā sastāvā:

Mārtiņš Bergs – J. Norviļa 
Madonas mūzikas skolas direk-
tors, Jānis Kļaviņš – Kultūras 
nodaļas vadītājs, Solvita Seržā-
ne – Izglītības nodaļas vadītāja, 
Arnolds Klotiņš – muzikologs, 
Jānis Erenštreits – diriģents, 
Artis Kumsārs – deputāts, Jānis 
Sprancmanis – diriģents, Jānis 
Bērziņš – kultūras darbinieks, 
Juris Jātnieks – vides aktīvists, 
Ilona Gleizde – attīstības no-
daļas speciāliste, Jānis Liepiņš 
– arhitekts. Par darba grupas 
vadītāju apstiprina J. Norviļa 
Madonas mūzikas skolas direk-
toru Mārtiņu Bergu.

  Sports  

Atbalsta Madonas iekštelpu 
skeitparka konstrukciju rekons-
truēšanu un jauna seguma uz-
klāšanu LVL 2903,78  apmērā no 
Madonas novada pašvaldības bu-
džeta atlikuma uz gada sākumu.

Piešķir finansējumu no Ma-
donas pilsētas un Madonas bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas, 
sporta pasākumu tāmes līdzek-
ļiem LVL 150,00, pārskaitot Lat-
vijas Orientēšanās federācijai.

  Izglītība  

Dotācija mācību literatūras 
iegādei 2012. gadam 
Apstiprināta Madonas novada 
pašvaldības domes 29.03.2012. 
sēdē (protokols Nr. 6, 56. p.) 
 
Izglītības iestāde Skolēnu 

skaits
02.01. 
2012.

Dotācija 
(latos)

Madonas Valsts ģimnāzija 268 533
Madonas pilsētas  
1. vidusskola

765 1522

Madonas pilsētas  
2. vidusskola 

311 619

Madonas vakara un 
neklātienes vidussk.

125 249

Ļaudonas vidusskola 163 324
Kusas pamatskola 113 225
Barkavas pamatskola 95 189
Bērzaunes pamatskola 89 177
Dzelzavas pamatskola 100 199
Kalsnavas pamatskola 150 298
Lazdonas pamatskola 56 111
Liezeres pamatskola 83 165
Mārcienas pamatskola 66 131
Mētrienas pamatskola 41 82
Degumnieku pamatskola 52 103
Praulienas pamatskola 100 199
Sarkaņu pamatskola 46 92
Vestienas pamatskola 70 140
Kopā 2693 5358
Uz vienu skolēnu Ls 1,98

  Teritorijas plānojumu  
  grozījumi  

Kalsnavas pagasta terito-
rijas plānojuma 2006.–2018. 
gadam 2012. gada grozījumu 
Nr. 1 apstiprināšana un sais-
tošo noteikumu izdošana

Apstiprina Madonas novada 
teritorijas plānojumu „Kalsnavas 

  Saistošie noteikumi Nr. 7  

  Saistošie noteikumi Nr. 8  

Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 
2006.–2018. gadam 2012. gada grozījumi 
Nr. 1

Liezeres pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam 2012. gada grozījumi 
Nr. 1

Pielikums Nr. 1 pie Madonas novada 
pašvaldības domes 2012. gada 29. 
marta sēdes protokola  Nr. 6 , 69. p.
Izdoti saskaņā ar Likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 3. un 16. punktu, 43. panta 
pirmās daļas 1. un 13. punktu, 
Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 12. panta 1. punktu un 
25. panta 1. punktu, 06.10.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 
.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 47. punktu.

Šie noteikumi (turpmāk tek-
stā – Noteikumi) nosaka, ka visām 
fiziskajām un juridiskajām perso-
nām, kuru īpašumā, lietošanā vai 
apsaimniekošanā Madonas novada 
Kalsnavas pagastā ir nekustamais 
īpašums (ēkas un būves vai to da-
ļas, zemes gabali vai to daļas), tas 
izmantojams tikai saskaņā ar šo 
Noteikumu pielikumā esošajiem 

dokumentiem CD formātā:
Teritorijas plānojuma II daļu 

“Teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi”– 71  lapa;

Teritorijas plānojuma III daļas 
„Grafisko daļa” kartēm:

GP-1 Teritorijas esošā izman-
tošana (M 1:10 000);

GP-2 Teritorijas plānotā (at-
ļautā) izmantošana (M 1:10 000);

GP-3 Teritorijas plānotā (at-
ļautā) izmantošana – Aiviekstes 
ciems (M 1: 5000);

GP-4 Teritorijas plānotā (at-
ļautā) izmantošana – Jaunkalsna-
vas ciems (M 1: 5000);

GP-5 Teritorijas plānotā (at-
ļautā) izmantošana – Jāņukalna 
ciems (M 1: 5000).

Šie Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tam, kad lē-
mums par pašvaldības saistošo 
noteikumu izdošanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Pielikums Nr. 2 pie Madonas novada 
pašvaldības domes 2012. gada 29. 
marta sēdes prot. Nr. 6 , 70. p.
Izdoti saskaņā ar Likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 3. un 16.punktu, 43. panta 
pirmās daļas 1. un 13. punktu, 
Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 12. panta 1. punktu un 25. 
panta 1. punktu,
06.10.2009. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 47. punktu.

Šie noteikumi (turpmāk tek-
stā – Noteikumi) nosaka, ka visām 
fiziskajām un juridiskajām perso-
nām, kuru īpašumā, lietošanā vai 
apsaimniekošanā Madonas novada 
Liezeres pagastā ir nekustamais 
īpašums (ēkas un būves vai to da-
ļas, zemes gabali vai to daļas), tas 
izmantojams tikai saskaņā ar šo 
Noteikumu pielikumā esošajiem 
dokumentiem CD formātā:

1.1. Teritorijas plānojuma III 
daļu “Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”– 101 lapa;

1.2. Teritorijas plānojuma II 
daļas „Grafisko daļa” kartēm:

1.2.1. GP-1 Teritorijas esošā iz-
mantošana (M 1:10 000);

1.2.2. GP-2 Teritorijas plāno-
tā (atļautā) izmantošana (M 1:10 
000);

1.2.3. GP-3 Aizsargjoslu plāns 
(M 1: 10 000);

1.2.4. GP-4 Liezeres un Ozolu 
ciemu robežas (M 1: 10 000);

1.2.5. GP-5 Kultūras vēstures 
pieminekļi (M 1: 80 000);

1.2.6. GP-6 Mežojuma karte (M 
1:80 000);

1.2.7. GP-7 Ūdeņu karte (M 
1:80 000).

Šie Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tam, kad lē-
mums par pašvaldības saistošo no-
teikumu izdošanu publicēts laik-
rakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Madonas novada pašvaldības 
29. marta domes sēdes lēmumi

  Saistošie noteikumi Nr. 9  

Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam 2012. gada grozījumi 
Nr. 1

Pielikums Nr. 3 pie Madonas novada 
pašvaldības domes 2012. gada 29. 
marta sēdes prot. Nr. 6 , 71. p.
Izdoti saskaņā ar Likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 3. un 16.punktu, 43.panta 
pirmās daļas 1. un 13. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 12. panta 1. punktu un 
25. panta 1. punktu, 06.10.2009. 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 
47. punktu.

Šie noteikumi (turpmāk tek-
stā – Noteikumi) nosaka, ka vi-
sām fiziskajām un juridiskajām 
personām, kuru īpašumā, lietoša-
nā vai apsaimniekošanā Madonas 
novada Mārcienas pagastā ir ne-
kustamais īpašums (ēkas un bū-
ves vai to daļas, zemes gabali vai 

to daļas), tas izmantojams tikai 
saskaņā ar šo Noteikumu pieliku-
mā esošajiem dokumentiem CD 
formātā:

1.1. Teritorijas plānojuma III 
daļu “Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”- 106  lapas;

1.2. Teritorijas plānojuma II 
daļas „Grafisko daļa” kartēm:

1.2.1. GP-1 Teritorijas esošā 
izmantošana (M 1:10 000);

1.2.2. GP-2 Teritorijas plāno-
tā (atļautā) izmantošana (M 1:10 
000);

1.2.3. GP-3 Aizsargjoslu plāns 
(M 1: 10 000);

1.2.4. GP-4 Mārcienas ciema 
robežas (M 1: 10 000).

2. Šie Noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc tam, kad 
lēmums par pašvaldības saistošo 
noteikumu izdošanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”..

pagasta teritorijas plānojuma 
2006.–2018. gadam 2012. gada 
grozījumi Nr. 1”.

Izdod Madonas novada paš-
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 7 „Kalsnavas pagasta terito-
rijas plānojuma 2006.–2018. ga-
dam 2012. gada grozījumi Nr. 1” 

Ar saistošo noteikumu Nr. 7 
„Kalsnavas pagasta teritorijas 
plānojuma 2006.–2018. gadam 
2012. gada grozījumi Nr. 1.” 
stāšanos spēkā atzīt par spēku 
zaudējušiem ar 24.01.2007. Kals-
navas pagasta padomes lēmumu 
(prot. Nr. 1, 6. p.) apstiprinātie  
saistošie noteikumi Nr. 5 „Par 
Kalsnavas pagasta teritorijas 
plānojuma 2007.–2019. gadam” 
II daļa „Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” un III 
daļa „Grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās publicēt tos 
pašvaldības mājas lapā interne-
tā.

Liezeres pagasta terito-
rijas plānojuma 2008.–2020. 
gadam 2012. gada grozījumu 
Nr. 1 apstiprināšana un sais-
tošo noteikumu izdošana

Apstiprina Madonas novada 
teritorijas plānojumu „Liezeres 
pagasta teritorijas plānojuma 
2008.–2020. gadam 2012. gada 
grozījumi Nr. 1”.

Izdod Madonas novada paš-
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 8 „Liezeres pagasta terito-
rijas plānojuma 2008.–2020. ga-
dam 2012. gada grozījumi Nr. 1” 

Ar saistošo noteikumu Nr. 
8 „Liezeres pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam 
2012. gada grozījumi Nr. 1” 
stāšanos spēkā atzīt par spēku 
zaudējušiem ar 22.07.2008. Lie-
zeres pagasta padomes lēmumu 
(prot. Nr. 1, 6. p.) apstiprinātie 
saistošo noteikumu Nr. 2 „Lie-
zeres pagasta teritorijas plāno-
jums 2008.–2020. gadam” II daļa 
„Grafiskā daļa” un III daļa „Te-
ritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumi”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās publicēt tos 
pašvaldības mājas lapā interne-
tā.

Mārcienas pagasta terito-
rijas plānojuma 2008.–2020. 
gadam 2012. gada grozījumu 
Nr. 1 apstiprināšana un sais-
tošo noteikumu izdošana

Apstiprina Madonas novada 
teritorijas plānojumu „Mārcie-
nas pagasta teritorijas plāno-
juma 2008.–2020. gadam 2012. 
gada grozījumi Nr. 1”.

Izdod Madonas novada paš-
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 9 „Mārcienas pagasta teritori-
jas plānojuma 2008.–2020. gadam 
2012. gada grozījumi Nr. 1.”

Ar saistošo noteikumu Nr. 9 
„Mārcienas pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam 

2012. gada grozījumi Nr. 1” stā-
šanos spēkā atzīt par spēku zau-
dējušiem ar 28.02.2008.  Mārcie-
nas pagasta padomes lēmumu 
(prot. Nr. 3, 4. p.) apstiprinātie 
saistošo noteikumu Nr. 30 „Mār-
cienas pagasta teritorijas plāno-
jums 2008.–2020. gadam”  II daļa 
„Grafiskā daļa” un III daļa „Te-
ritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumi”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās publicēt tos 
pašvaldības mājas lapā internetā.

Madonas pilsētas terito-
rijas plānojuma 1999.–2012. 
gadam 2012. gada grozījumu 
Nr. 3 apstiprināšana un sais-
tošo noteikumu izdošana

Apstiprina Madonas novada 
Madonas pilsētas teritorijas plā-
nojumu „Madonas pilsētas teri-
torijas plānojums 1999.–2012. 
gadam, 2012. gada grozījumi Nr. 
3”.

Izdod Madonas novada paš-
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 10 „Madonas pilsētas terito-
rijas plānojums 1999.–2012. ga-
dam, 2012. gada grozījumus Nr. 
3”.

Ar saistošo noteikumu Nr. 
10 „Madonas pilsētas teritorijas 
plānojums 1999. – 2012. gadam, 
2012. gada grozījumi Nr. 3” stā-
šanos spēkā atzīt par spēku zau-
dējušiem ar 29.12.2009. Madonas 
novada pašvaldības lēmumu ap-
stiprinātie saistošo noteikumu 
Nr. 22 „Par Madonas novada 
teritorijas plānoto (atļauto) iz-
mantošanu” 15. punkta pieliku-
mu „Madonas pilsētas teritorijas 
plānojuma 1999.–2012. gadam 
grozījumi Nr. 2”  II daļa „Grafis-
kā daļa” un III daļa „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumi”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās publicēt tos 
pašvaldības mājas lapā internetā.

Izdod saistošos noteiku-
mus Nr. 11 „Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 
29.12.2009. saistošajos notei-
kumos Nr. 22 „Par Madonas 
novada teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu”” 

Izdod Madonas novada paš-
valdības saistošos noteiku-
mus Nr. 11 „Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 
29.12.2009. saistošajos noteiku-
mos Nr. 22 „Par Madonas novada 
teritorijas plānoto izmantoša-
nu””.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās publicēt tos 
pašvaldības mājas lapā internetā.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās 
nodaļas vadītāja
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  Saistošie noteikumi Nr. 10  

  Saistošie noteikumi Nr. 11  

Madonas pilsētas teritorijas plānojums 
1999.–2012. gadam, 2012. gada grozījumi 
Nr. 3

Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības 29.12.2009.  
saistošajos noteikumos Nr. 22  
“Par Madonas novada teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu”

Pielikums Nr. 4 pie Madonas 
novada pašvaldības domes  
2012. gada 29. marta sēdes prot. 
 Nr. 6, 72. p.I zdoti saskaņā ar 
Likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 3. un 16. 
punktu, 43. panta pirmās daļas 1. 
un 13. punktu, Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 12. panta 1. 
punktu un 25. panta 1. punktu, 
06.10.2009. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 47. punktu.

Šie noteikumi (turpmāk tek-
stā – Noteikumi) nosaka, ka vi-
sām fiziskajām un juridiskajām 
personām, kuru īpašumā, lietoša-
nā vai apsaimniekošanā Madonas 
novada Madonas pilsētā ir nekus-
tamais īpašums (ēkas un būves 
vai to daļas, zemes gabali vai to 
daļas), tas izmantojams tikai sa-
skaņā ar šo Noteikumu pielikumā 
esošajiem dokumentiem CD for-
mātā:

1.1. Teritorijas plānojuma III 
daļu “Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”– 63  lapas;

1.2. Teritorijas plānojuma II 
daļas „Grafisko daļa” kartēm:

1.2.1. GP-1 Topogrāfiskā karte 
(M 1:5000);

1.2.2. GP-2 Teritorijas esošā iz-
mantošana (M 1:5000);

1.2.3. GP-3 Spēkā esošā te-
ritorijas atļautā izmatošana (M 
1:5000);

1.2.4. GP-4 Teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana (M 1:5000);

1.2.5. GP-5 Apvienotā aizsarg-
joslu shēma;

1.2.6. GP-6 Transporta infra-
struktūras attīstības shēma;

1.2.7. GP-7 Inženiertīklu ap-
vienotā shēma.

Šie Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tam, kad lē-
mums par pašvaldības saistošo 
noteikumu izdošanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Pielikums Nr. 5 pie Madonas novada 
pašvaldības domes 2012. gada 29. 
marta sēdes prot. Nr. 6 , 73. p.
Izdoti saskaņā ar Likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 3. un 16. punktu, 43. panta 
pirmās daļas 1. un 13. punktu, 
Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 12. panta 1. punktu un 
25. panta 1. punktu, 06.10.2009. 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 
47. punktu.  

Izdarīt Madonas novada paš-
valdības 29.12.2009. saistošajos 
noteikumos Nr. 22 „Par Madonas 
novada teritorijas plānoto (atļau-
to) izmantošanu” šādus grozīju-
mus:

Izteikt jaunā redakcijā 5. pun-
ktu:

„Madonas novada Kalsnavas 
pagasta teritorijas atļauto izman-
tošanu nosaka šie noteikumi un 
to pielikumi – Saistošie noteikumi 
Nr. 7 „Kalsnavas  pagasta  terito-
rijas  plānojuma  2006. – 2018.ga-
dam 2012. gada grozījumi Nr. 1”, 
kas apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 29.03.2012. 
lēmumu „Par Kalsnavas pagasta 
teritorijas plānojuma 2006.–2018.
gadam 2012. gada grozījumu Nr. 
1 apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 69. 
p.).

Izteikt jaunā redakcijā 7. pun-
ktu:

„Madonas novada Liezeres pa-
gasta teritorijas atļauto izmanto-
šanu nosaka šie noteikumi un to 
pielikumi – Saistošie noteikumi 
Nr. 8 „Liezeres  pagasta  terito-
rijas  plānojuma  2008.–2020. ga-

dam, 2012. gada grozījumi Nr. 1”, 
kas apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 29.03.2012. 
lēmumu „Par Liezeres pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.–2020.
gadam 2012. gada grozījumu Nr. 
1 apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 70. 
p.).

Izteikt jaunā redakcijā 9. pun-
ktu:

„Madonas novada Mārcienas 
pagasta teritorijas atļauto izman-
tošanu nosaka šie noteikumi un 
to pielikumi – Saistošie noteikumi 
Nr. 9 „Mārcienas pagasta  terito-
rijas  plānojuma  2008.–2020. ga-
dam 2012. gada grozījumi Nr. 1”, 
kas apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 29.03.2012. 
lēmumu „Par Mārcienas pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.–2020.
gadam 2012. gada grozījumu Nr. 
1 apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 71. 
p.).

Izteikt jaunā redakcijā 15. 
punktu:

„Madonas novada Madonas 
pilsētas teritorijas atļauto izman-
tošanu nosaka šie noteikumi un 
to pielikumi – Saistošie noteikumi 
Nr. 10 „Madonas  pilsētas  teritori-
jas plānojuma  1999.–2012. gadam  
2012. gada grozījumi  Nr. 3”, kas 
apstiprināti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 29.03.2012. 
lēmumu „Par Madonas pilsētas 
teritorijas plānojuma 1999.–2012.
gadam 2012. gada grozījumu Nr. 
3 apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 72. 
p.).

Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to publi-
cēšanas laikrakstā “Latvijas Vēst-
nesis”.

Kopš novembra beigām, kad 
noslēdzās Lielās Talkas pagalmu 
attīstības priekšlikumu konkurss, 
apvienotās studentu komandas 
kopā ar mentoriem ir strādājušas 
pie pagalmu vīziju gala 
izstrādes. Rezultāti ir gatavi un 
ar tiem ir iepazīstināti pagalmu 
iedzīvotāji, kopīgi pārrunātas 
izstrādāto pagalmu vīzijas un 
sagatavošanās darbi pirms Lielās 
Talkas 21. aprīlī. 

Konkursā par labāko no lab-
iekārtošanas idejām Vidzemē 
tika atzīts konkursam pieteiktais 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kopīgais pagalms Madonā, Rūp-
niecības ielas daudzdzīvokļu dzī-
vojamajā kvartālā. Pagalms ir ko-
pējs sešām daudzdzīvokļu mājām, 
kuros ir 302 dzīvokļi ar vidējo ie-
dzīvotāju skaitu – 900. 

Pagalma teritorijas 
zeme ir daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo namu 
kopīpašums un ir 
daudzdzīvokļu dzī-
vojamo namu kop-
lietošanā. Pagalma 
teritorija ir apmē-
ram 8000 kvadrāt-
metru liela.

Ar ko šis pagalms 
atšķiras no trim citiem 
Madonas pilsētā esošajiem 
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 
kvartāliem?

Pagalma iedzīvotāji uzskata, 
ka kvartāls iedzīvotāju un teri-
torijas ziņā ir pats lielākais un 
jaunākais, būvēts un veidots pa-
gājušā gadsimta astoņdesmito 
gadu vidū. Kvartāls tika būvēts 
pēc tā laika nepieciešamības, 
kvalitātes un iespējām, un pie tā 
projektēšanas jau tika plānots 
kopīgs pagalms. Pagalmam gar 
malu izbūvēja iekškvartāla ceļu 
ar nelielām iespējām novietot tajā 
vieglās automašīnas. Pagalmam 

Madonas pagalms tiek atzīts par 
piemērotāko labiekārtošanai 

pa vidu tika izbūvēts bērnu rota-
ļu laukums, kā arī veļas žāvētava, 
paklāju tīrīšanas statīvs, daļēji 

tika veikta apzaļumošana. 
Diemžēl būtiski uzlabo-

jumi kopīgajā pagal-
mā šajos vairāk nekā 
divdesmit gados 
nav veikti. Šobrīd 
pagalmā lielākoties 
uzturas bērni, to 

joprojām ir pietieko-
ši daudz. Pagalmā pie 

iekškvartāla ceļa tiek 
novietotas arī liela daļa 

iedzīvotāju vieglo automašīnu. 
Kvartālā ir labi piemēri daudzdzī-
vokļu dzīvojamo namu pagalmu 
sakārtošanā, kur ir izbūvēti jauni 
bruģēti gājēju celiņi, autostāv-
laukumi, veikta apzaļumošana, 
vienīgi vēl nav bērnu rotaļu lau-
kumu.

Pagalmam nepieciešami uzla-
bojumi – pagalms ir plašs, bet tam 
nav savas koncepcijas, apzaļumo-
šana veidota nepārdomāti, bērnu 
laukums neorganizēts, ar nolieto-
tiem, maz saglabātiem labiekārto-
juma elementiem. Pietrūkst vietas 
vieglo automašīnu novietošanai. 

Gājēju celiņi ar izdrupušu betona 
plākšņu segumu. Iedzīvotāji vēlas 
izveidot daudzfunkcionālu, pievil-
cīgu, sakoptu pagalmu, kur būtu 
ko darīt dažāda vecuma bērniem, 
kur vieta atrastos arī pensionā-
riem un māmiņām ar bērniem. 
Pagalmu vajadzētu funkcionāli 
sadalīt. Ņemot vērā gājēju iedibi-
nātos iešanas virzienus, vajadzētu 
izbūvēt gājēju celiņus. Lai veidotu 
interesantāku vidi, labiekārtojot 
pagalmu, varētu izmantojot esošo 
reljefu, veidot pārdomātu un atbil-
stošu apzaļumošanu.

Lielu daļu veicamā pie pagal-
ma labiekārtošanas var veikt paši 
māju iedzīvotāji talku veidā. Liela 
daļa iedzīvotāju, īpaši tie, kuriem 
ir bērni, tam ir piekrituši un ir ga-
tavi piedalīties talkās.

Sakopta vide veido attieksmi. 
Ja pie labiekārtošanas darbiem 
būs iesaistīti paši iedzīvotāji, ie-
saistot arī bērnus, paveiktais ne-
tiks postīts, un cerētais rezultāts 
būs. 

SiLvija Šīre,
projekta iesniegšanas 

sagatavotāja 

Ar krāšņas olu trauciņu 
kolekcijas izstādes at-
klāšanu Madonas mu-

zejā aizvadītajā Pūpolsvētdienā 
Madonas novadā viesojās ilggadē-
jie sadarbības partneri no Vaijes 
pašvaldības Vācijā. 

Bijusī Vaijes pašvaldības kul-
tūras darba organizatore Angelika 
Viduvilta ar kungu Madonu div-
desmit viena gada laikā apmeklē-
jusi  neskaitāmas reizes. Kā uzsver 
pati Angelika, šoreiz viņa ieradu-
sies ar vairāk nekā tūkstoš pavado-
ņiem, proti, muzeja mansardā var 
aplūkot 1050 dažādu olu trauciņu! 
Kopā ar gleznotāju, bijušo skolo-
tāju Karolu Gecu, abas nodevušās 
kolekcionēšanas azartam. „Ne-
varēju iedomāties, ka, pateicoties 
maniem olu trauciņiem, es kādreiz 
nokļūšu tālajā Latvijā un Mado-
nā,” sarunā atzina Karola Geca. 
Tiesa, Madonā izstādīta tikai piek-
tā daļa no plašās olu biķerīšu ko-
lekcijas. Madonas muzejs aicina 
ikvienu apmeklēt šo krāsaino un 
atraktīvo izstādi vēl līdz 6. maijam!

Viesus no Vaijes uzņēma arī 

Ciemiņi no Vaijes

Rūpniecības ielas daudzdzīvokļu māju pagalma iecere.

Madonas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Lungevičs, kurš izteica pateicību 
Vācijas partneriem par auglīgo sa-
darbību, kā arī pašvaldības izpild-
direktors Āris Vilšķērsts, Kultū-
ras nodaļas vadītājs Jānis Kļaviņš 
un citi pašvaldības pārstāvji.

Savukārt 12. aprīlī uz Vaiji 

dodas Madonas novada skolēnu 
grupa, kas jau tradicionāli katru 
pavasari viesojas pie vaijiešu vien-
audžiem. Šoreiz skolēnu grupu 
vada vakarskolas direktore Var-
vara Maksimčika, bet tulka pienā-
kumus pilda Kusas pamatskolas 
skolotāja I. Skraustiņa.

            Dz. StraDiņa

Tikšanās Madonas novada pašvaldībā.
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Madonas novada pašval-
dības domes marta sēdē 
deputāti apstirpināja 

“Madonas novada pašvaldības 
jaunatnes politikas attīstības 
stratēģiju 2012.–2020. gadam”.

Tas ir plašs dokuments, kurā 
ietvertas turpmākās pašvaldības 
aktivitātes darbam ar jauniešiem. 
Dokumenta apjoma dēļ to nepub-
licējam, taču ikviens interesents 
ar stratēģiju var iepazīties vai nu 
www.madona.lv vai arī pašvaldī-
bas klientu apkalpošanas zālē Sa-
ieta laukumā 1, Madonā.

Notikusi konference 
„Prevencija – veids,  
kā pasargāt bērnus  
no noziedzības”  

Madonas novada pašvaldība ir 
viena no trim pašvaldībām, kas ie-
saistītas projektā, tiek pārbaudīts, 
kā praksē darbojas izstrādātais 
modelis starpinstitūciju sadarbī-
bai pašvaldībā, nodrošinot jaunie-
šu noziedzības agrīno prevenciju 
(Prevencija nozīmē tādas vides 
veidošanu ap bērnu, kas aizsargā 
viņu no konflikta ar likumu. Tāda 
vide nodrošina bērnam jēgpilnu 
dzīvi sabiedrībā un veicina perso-
nības attīstības procesu, izglītību 
un ir norobežota no ar noziedzī-
bu saistītām parādībām, cik vien 
tas ir iespējams). Starpinstitūciju 
sadarbības modelis kā prevenci-
jas metode ir vērsta uz dažādu 
institūciju speciālistu sadarbību 
konkrēta bērna dzīves vides uzla-
bošanai.

Konferences mērķis bija ie-
pazīstināt sabiedrību ar paveikto 
projektā par labās prakses piemē-
riem pašvaldībās, kas nodrošināja 
prevencijas pasākumus – psiho-
logu un sociālo pedagogu konsul-
tācijas, teorētiskās un praktiskās 
nodarbības dzīves pamatprasmju 
apgūšanai, radošās un sporta ak-
tivitātes, uzņēmumu apmeklējumi 
un tikšanās ar interesantām per-
sonībām, labdarības pasākumi un 
darbs sabiedrības labā. 

Nozīmīga daļa konferencē tika 
veltīta speciālistu diskusijām par 
jauniešu justīcijas sistēmas attīs-

Lai uzlabotu jauniešu dzīves 
kvalitāti, Madona novadā 
turpinās projekta „Multi-

funkcionāla jaunatnes iniciatīvu 
centra izveide Madonas novadā” 
realizācija. Projektu finansē Švei-
ces Konfederācija un Latvijas Re-
publika no Latvijas un Šveices sa-
darbības programmas līdzekļiem 
paplašinātajai Eiropas Savienībai. 
Projekta kopējās plānotās izmak-
sas ir 75 955 lati, no kā program-
mas līdzfinansējums sastāda 95%, 
pašvaldības – 5%.

Marta mēnesī topošajā mul-
tifunkcionālajā jauniešu centrā, 
Madonas pilsētas kultūras nama 
Sētas korpusā, SIA „Bazalts” pa-
beidza telpu apdares darbus. Iz-
remontēta halle, telpas informā-
cijas centram, jauniešu birojam, 
mūzikas studijai, telpa seminā-
riem, radošajām aktivitātēm un 
spēlēm, virtuve un atpūtas telpa. 
Šajās telpās plānots realizēt gan 

neformālo, gan interešu izglītī-
bu. Radošajās aktivitātēs būs ie-
spēja izpausties mūzikas, teātra 
sporta, leļļu teātra, floristikas un 
tehniskās modelēšanas pulciņiem. 
8. martā Madonas jauniešu dome 
apskatīja centra telpas un iztei-
ca pozitīvu vērtējumu, jo beidzot 
viņiem būs savas piemērotas un 
skaistas telpas. Lai veicinātu no-
vada jauniešu līdzdalību, jauniešu 
dome izsludināja konkursu par 
centra nosaukumu un logo, re-
zultāti būs zināmi pēc 8. aprīļa. 
Jauniešu domei uzticēts noorga-
nizēt centra atklāšanas pasākumu 
maija vidū. Šobrīd notiek aprīko-
juma un inventāra iegāde, centra 
telpu aprīkošana, dokumentācijas 
izstrāde. 

Pateicoties Latvijas un Šveices 
sadarbības programmai, jaunie-
šiem un multifunkcionālo centru 
darbiniekiem Latvijas reģionos 
notiek vairāki apmācību semināri, 

par kuriem informācija atrodama 
gan Madonas novada pašvaldības 
mājas lapā www.madona.lv, gan 
www.jaunatne.gov.lv. Šādā apmā-
cību seminārā no 25. – 27. aprīlim 
piedalīsies arī Madonas Bērnu un 
jauniešu centra metodiķe darbā ar 
jaunatni Nadja Niedrīte. 

Lai nodrošinātu un veicinātu 
darbu ar jaunatni, pašvaldība ir 
apstiprinājusi „Madonas novada 
pašvaldības jaunatnes politikas 
attīstības stratēģiju 2012.–2020.
gadam” un rīcības programmu 
2012.–2014. gadam. Stratēģija 
atrodama pašvaldības mājas lapā 
www.madona.lv. Šis plānošanas 
dokuments dod iespējas gan paš-
valdībai, gan nevalstiskajam sek-
toram piesaistīt valsts un Eiropas 
struktūrfondu finansējumu jau-
niešu projektu īstenošanai.

  Gunita Kļaviņa,
madonas Bērnu un jauniešu 

centra direktore

Madonas pašvaldībā jaunieši ir redzeslokā

tību, bērnu sociālās labklājības 
risku vadību un veidiem, kā bēr-
nus pasargāt no noziedzības. Pie-
redzē dalījās Madonas, Cēsu un 
Saldus novadu pašvaldības, 
bet diskusijās iesaistījās 
un komentārus snie-
dza arī speciālisti no 
policijas, probācijas 
dienesta, Sociālo 
dienestu darbinieki 
u.c.

Madonas novada 
pašvaldību konferen-
cē, kas notika 21. martā 
Rīgā, pārstāvēja Madonas 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Agris Lungevičs un spe-
ciālisti, galvenokārt, no izglītības 
jomas, kas veikuši nozīmīgu dar-
bu projekta ietvaros, izglītojot, 
konsultējot un vadot nodarbības 
vairāk kā 80 novada bērniem un 
jauniešiem. 

Noklausoties dažādās piere-
dzes, var saskatīt gan plusus, gan 
mīnusus, veicot prevencijas dar-
bu pašvaldībās. Piemēram, Cēsīs, 
Bērnu tiesību aizsardzības liku-
ma 58. pantu, kur noteikti paš-
valdības pienākumi par likum-
pārkāpumu profilakses darba 
organizāciju, realizē Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra “Sociālais 
dienests”. Aģentūra divas reizes 

mēnesī organizē starpinstitu-
cionālās sadarbības sēdes, ku-
rās piedalās Aģentūras sociālais 
darbinieks (darbā ar ģimeni un 

bērniem gadījuma vadītājs), 
psihologs, sociālais peda-

gogs, Cēsu novada paš-
valdības Izglītības no-
daļas metodiķe, Cēsu 
novada pašvaldības 
policijas priekšnieks, 
Valsts policijas pār-

stāvis, Cēsu novada 
Bāriņtiesas pārstāvis, 

Valsts Probācijas dienes-
ta pārstāvis un citi speciālisti 

– skolu sociālie pedagogi, audzi-
nātāji, narkologs, ģimenes ārsts 
u.c.

Arī Saldus novadā projekta va-
dību uzņēmās pašvaldības aģen-
tūra “Sociālais dienests”, kur tiek 
veikts rūpīgs darbs, izstrādājot 
sociālās korekcijas plānus un slē-
dzot vienošanos ar vecākiem par 
līdzdalību šo plānu īstenošanā.

Madonas novada pašvaldībā 
projekta vadību uzņēmās Izglītī-
bas nodaļa, kura ir ieinteresēta 
jauniešu noziedzības prevencijas 
pasākumos, jo arī skolās nākas 
cīnīties ar jauniešu nesekmību, 
kavējumiem un atkarības prob-
lēmām. Tā kā Madonas novads 
projektu realizēja plašākā teri-

torijā, nevis tikai pilsētā, tad star-
pinstitucionālajā sadarbības modelī 
bija iesaistīts liels skaits speciālistu. 
Novada speciālisti bija no izglītības 
nodaļas, sociālā centra darbinieki, 
AWARD programmas koordinators, 
bērnu un jauniešu centru metodis-
kā darba vadītāji, psihologi. Pagasta 
pārvalžu speciālisti – sociālie darbi-
nieki, skolu direktori un skolotāji, 
bērnu un jauniešu centru vadītāji 
un pedagogi, kultūras un sporta 
speciālists. Valsts iestāžu speciālisti 
– probācijas dienesta, policijas (ne-
pilngadīgo lietu inspektori), Valsts 
nodarbinātības aģentūras darbinie-
ki. Nevalstisko organizāciju brīvprā-
tīgie – biedrības “Bērnu, jauniešu 
apvienība “Rīts””, “Jaunie Vanagi”, 
“Stūrakmens”, “M–ART”, “Baltie 
vārti”. Madonas starpinstitucionā-
lās sadarbības modelis balstījās uz 
personāliju sadarbības vēlmēm un 
prasmēm, bet mainoties personā-
lijām modelis var vai nu uzlaboties 
vai nestrādāt. 

Izkristalizējās problēma, ka Ma-
donas novada pašvaldībā nav noteik-
tas sadarbības sistēmas, kas un kā 
veic jauniešu likumpārkāpumu pro-
filakses darbu gan novada līmenī, 
gan pagastu pārvalžu līmenī. 

Projekta direktore Ilona Kron-
berga no sabiedriskās politikas 
centra „Providus” savā ziņojumā 
uzsvēra, ka šobrīd Latvijā lielāku 
uzmanību tiesību aizsargājošās ies-
tādes un pašvaldības pievērš bēr-
nam, kurš jau ir likumpārkāpējs, 
bet redzeslokā nav bērni, kuri nav 
pārkāpuši likumu, bet atrodas riska 
situācijās, potenciālie cietušie, lieci-
nieki pretlikumīgai darbībai un at-
stumtības riskam pakļautie. 

Projekts palīdzēja apzināt sociālā 
riska grupas bērnus un jauniešus 
un palīdzēt viņiem kaut nedaudz 
uzlabot dzīves kvalitāti, tomēr tas 
ir jāveic regulāri un ikdienā. Palīdzī-
ba bērniem nevar tikt sniegta kam-
paņveidīgi. Projekta darba grupa 
ir nolēmusi rosināt sakārtot starp-
institucionālās sadarbības modeli 
pašvaldībā un noteikt atbildīgos par 
jauniešu likumpārkāpumu profilak-
ses darbu. 

Gunita Kļaviņa,
madonas Bērnu un jauniešu 

centra direktore

Turpinās projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra 
izveide Madonas novadā” realizācija 

Madonas Valsts 
ģimnāzija  
UzņeMS 

AUDzēKņUS

proģimnāzijas 7. klasē  
no 1. jūnija.

Iespēja iegūt pamatizglītību 
un sagatavoties 
turpmākajām mācībām 
ģimnāzijā, īstenojot 
pamatizglītības 2. posma 
programmu. Izglītojamos, 
kuri sekmīgi beidz 9. klasi, 
uzņem ārpus konkursa 
ģimnāzijas 10. klasē.

Ģimnāzijas 10. klasē  
uzņemšana no 11. jūnija.

Tiek īstenotas 3 virzienu 
vispārējās vidējās izglītī-
bas programmas:

• sociālā un humanitārā 
virziena (ar iespēju 
padziļināti apgūt 
svešvalodu);

• matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas 
virziena;

• vispārizglītojošā 
virziena.

Šogad atviegloti uzņemša-
nas noteikumi.
Plānots ierīkot jaunas sko-
lēnu kopmītnes.

atvĒrtO  Durvju  
DIENA   

27. aprīlī  
plkst. 13.00

informāciju par madonas 
valsts ģimnāziju var iegūt:

64807648; 29108012; 
mvg@madona.lv;  

http://www.madvg.lv  

Konferencē par novada jauniešu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu diskutēja 
Bērzaunes jauniešu apvienības „Rīts” vadītāja Inese Aizstrauta (no kreisās), 
projekta koordinatore Vivita Vecozola, Izglītības nodaļas vadītāja Solvita 
Seržāne un Bērnu un jauniešu centra direktore, deputāte Gunita Kļaviņa. 

Jauniešu 

lietas

Madonas kultūras nama jaunajā piebūvē top gaišas un plašas Bērnu un jauniešu 
centra telpas.
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Ar mērķi uzsākt dialogu ar 
novada uzņēmējiem, lai kopsa-
darbības rezultātā uzlabotu uzņē-
mējdarbības vidi, 27. martā sporta 
centra konferenču zālē notika Ma-
donas novada pašvaldības vadības 
un uzņēmēju tikšanās. 

Sanāksme 

Daži fakti tiem lasītājiem, kuri 
nekā nezina par šādu notikušu 
sanāksmi (tikšanos) – sanāksme 
tapa dažu dienu laikā, iepriekš 
netika plaši izziņota, uzņēmēji 
uzaicinājumus izveidot Madonas 
novada uzņēmēju konsultatīvo 
padomi, kurus izsūtīja kultūras 
darba speciāliste Inga Arāja, sa-
ņēma elektroniski. Kopumā ticis 
izsūtīts ap 100 uzaicinājumu, ie-
radās vairāk nekā 50 uzņēmēju. 
Neapšaubāmi, tas ir daudz. Paš-
valdību pārstāvēja domes vadība – 
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, 
vietnieks Agris Lungevičs, izpild-
direktors Āris Vilšķērsts, sanāks-
mi vadīja I. Arāja. 

Mans kā pašvaldības sabied-
risko attiecību speciālistes uz-
devums ir informēt par aktuali-
tātēm, tāpēc, uzzinājusi par šo 
ieceri, uz halli devos arī es. Profe-
sionālā pienākuma vadīts, ir tapis 
šis raksts, un piedodiet, ja tomēr 
neizdosies iztikt ar bez kāda per-
soniska iestarpinājuma, no kā gan 
centīšos izvairīties, lai cik tas grū-
ti arī nebūtu (kā savulaik norādīja 
viens no deputātiem – pašvaldības 
avīzēs nav vietas speciālistu per-
soniskajām domām).

Tad nu atgriežoties pie raksta 
galvenā objekta – sanāksmes, jā-
piebilst, ka vienkopus pulcējās vis-
dažādāko nozaru uzņēmēji – lauk-
saimnieki, tirdzniecības, lauku 
tūrisma un citu pakalpojumu snie-
dzēji, kokuzņēmēji u.c. Tik plašu 
loku uzņēmēju savas teju desmit 
gadu darba pieredzes laikā pašval-
dībā kopā redzēju pirmo reizi.    

Savas uzrunas laikā Andrejs 
Ceļapīters aicināja klātesošos pa-
raudzīties un uzņēmējdarbības 
vidi vērtēt plašākā mērogā – kā 
pašvaldība var palīdzēt aizstāvēt 
mūsu uzņēmējiem būtiskas in-
tereses valsts mērogā, izskaužot 
likumdošanā iestrādātas nejēdzī-
bas un uzņēmējdarbību kavējošus 
apstākļus, kā radīt formātu, kas 
darbotos novada uzņēmēju aizstā-
vībai nacionālā līmenī, vēl jo vai-
rāk tāpēc, ka tieši pašlaik notiek 
valsts nacionālā attīstības plāna 
izstrāde. 

Paraugoties vēsturē

Sanāksmes laikā vairākkārt 
uzstājās arī bijušā Madonas rajo-
na Uzņēmēju apvienības vadītājs 
Juris Jātnieks, kurš norādīja, 
ka šobrīd ir izveidojusies situā-
cija jaunam sākumam: „Pirms 
divpadsmit gadiem bija līdzīga 
situācija. Toreiz sanāca kopā uz-
ņēmēji un uzņēmēju interešu aiz-
stāvībai nodibināja Uzņēmēju ap-
vienību, kurā šobrīd darbojas 22 
biedri.” Ir notikušas apvienības 
sanāksmes, tās biedri dalījušies 
pieredzē, apmeklējuši viens otra 
uzņēmumus. 

Lasītājam var rasties pamatots 
jautājums, kāpēc jādibina novada 
uzņēmēju apvienība, ja reiz viena 
jau ir? Acīmredzot, laiks diktē ci-
tus uzstādījumus un prasības...

Spilgtākie citāti – 
sauciens pēc lobisma

Lai ko nu kurš iekšēji arī nedo-
māja, starta šāvienu savstarpējam 
duelim raidīja uzņēmējs Māris 
Štrombergs. „Pietiek lirikas!” asi 
norādīja uzņēmējs. „Mēs gaidām 
[no pašvaldības] atklātu vietējo 
uzņēmēju interešu lobismu! Lo-
bismu, balansējot uz likuma ro-
bežas,” sacīto M. Štrombergs ilus-
trēja ar konkrētiem piemēriem 
šķeldas iepirkšanas procedūrās 
un slavēja Jēkabpils domes piemē-
ru sadarbībā ar uzņēmējiem. Ar 
katru brīdi uzņēmēja vārdi kļuva 
arvien skarbāki: „Mēs [uzņēmēji] 
domei esam vairāk vajadzīgi nekā 
dome mums!”, domu izvēršot ar 
drūmu skatu nākotnē, kad Ma-
dona pārvērtīšoties pensionāru 
pilsētā. 

Uzņēmēja pārmetumiem do-
mes vadītājs nekavējoties atbildē-
ja, ka sanāksmes gaitā nevar sa-
šaurināt apspriežamo jautājumu 
loku un koncentrēties tikai uz vie-
nu uzņēmējdarbības jomu. „Aiz-
vadītajos gados bijušā Madonas 
rajona teritorijā pašvaldība 
apguvusi 20 – 30 miljo-
nus latu, no kuriem 
astoņdesmit procenti 
ir palikuši vietējiem 
uzņēmumiem,” no-
rādīja A. Ceļapīters, 
„pašvaldībai jādomā 
arī par citām noza-
rēm – lauksaimniecību, 
tūrismu, pakalpojumiem, 
pārtikas pārstrādi.” 

Lobisms

Pēc lobisma sauc ne tikai 
mūsu vietējie uzņēmēji. Par lo-
bismu iestājas Madonā, Jēkabpi-
lī, Valmierā un citviet. Runājot 
plašākā mērogā, visa mūsu valsts 
uzņēmējdarbība brēktin brēc pēc 
savu interešu aizstāvības Eiropas 
mērogā.

 Tomēr lobisms vidusmēra lat-
vietim drīzāk šķiet kaut kas slikts 
nekā labs. Žurnālistiskie pētījumi 
rāda, ka lobisms drīzāk asociējas 
ar puslegālām darbībām, tum-
šiem gaiteņiem un aizmuguris-
ki pieņemtiem lēmumiem. Taču 
laiks šādus stereotipus dzēst vai 
vismaz vairot iedzīvotāju izpratni 
par šo jēdzienu. Kur ir tā robeža, 
kad beidzas lobisms un sākas ko-
rupcija, kukuļdošana un ņemša-
na? Lai skaidri nodalītu, kur bei-
dzas viens, bet sākas otrs, šobrīd 
Latvijas valdība ir vienojusies, ka 
KNABam līdz jūlijam jāizstrādā 
likumprojekts, kas attieksies uz 
lobēšanas tiesisko regulējumu 
mūsu valstī. 

Tikmēr citviet lobisms svin 
vienu uzvaras gājienu pēc otra. 
Tie, kas seko līdzi norisēm Brise-
les kuluāros, būs pamanījuši, ka 
Lietuvai pēc Beļģijas ierosināju-
ma izdevās palielināt savu balsu 
skaitu Eiropas padomē līdz septi-
ņām, Latvijai un Igaunijai tā arī 
paliekot pie četrām. Lai labotu 
valsts nespēju aizstāvēt savējos 
gadījumos ar samazināto kohēzi-
jas fondu naudu un zvejniecības 
kvotu samazinājumu, Latvijas 
Lauksaimniecības kooperatīvu 
asociācija ir sākusi vākt līdzekļus 
lobēšanas kampaņai par vienlīdzī-
giem Eiropas Savienības tiešmak-
sājumiem (kontā jau ieskaitīti 

Solis tuvāk sapratnei?

12000 latu), un pašlaik ir uzsākts 
darbs pie lobēšanas un sabiedris-
ko attiecību kampaņas izstrādes. 

Ir pienācis laiks runāt par lo-
bēšanu kā par profesionā-

lu pakalpojumu. Latvijā 
privātais sektors ir sek-
mīgi pašorganizējies 
un izveidojis sabied-
riskās organizācijas, 
kuras aktīvi piedalās 

un iesaistās lēmumu 
pieņemšanā. Asociācijas, 

biedrības – vienalga, kā to 
nosauksim, piedalās valsts pār-

valdes institūciju sēdēs, darba 
grupās, utt. Kurš gan no mums 
nav manījis masu medijos atspo-
guļotās Lielo pilsētu asociācijas 
vai, teiksim, Komercbanku, Tirgo-
tāju  un citu asociāciju aktīvu dar-
bošanos, līdzko tiek skarti šo jomu 
jautājumi? 

Sarunas par tēmu, kas ir lo-
bijs, nav vieglas. Ne velti Latvijā 
vēl nav vienojušies par vienotas 
lobisma definīcijas formulēšanas, 
ekspertu, politologu, juristu, sa-
biedrisko attiecību u.c. speciālistu 
viedokļi dalās (izplatītākais – tā ir 
darbība, kas vērsta uz kādu intere-
šu pārstāvēšanu un aizstāvēšanu, 
lai panāktu kāda lēmuma pieņem-
šanu vai nepieņemšanu pārstāva-
mā interesēs, un kura notiek liku-
ma ietvaros.). Un, lūk, te nu sākas 
interpretācija – kādā veidā panākt 
sev labvēlīga lēmuma pieņemša-
nu, kas ir šī robežlīnija – likuma 
ietvaros? Pirmie mēģinājumi re-
gulēt lobismu meklējami jau pirms 
gadiem simts tālajā Amerikā (ne 
velti jēdziens cēlies no angļu vār-
da – vestibils, foajē, kuluāri), taču 
mūsu kontinentā lielākais lobēša-
nas centrs neapšaubāmi ir Eiropas 
Savienība. Mēs, kā valsts iedzīvo-
tāji sagaidām, lai Latvijas pārstāv-
ji Briseles gaiteņos un kuluāros 
aizstāv mūsu valsts intereses, 
savukārt, mēs kā Madonas nova-
da iedzīvotāji sagaidām, lai mūsu 
pašvaldība pārstāvētu Madonas 
novada intereses valsts mērogā. 

Ko sagaida Madonas 
novada uzņēmēji?

Ja vienkāršojam dzirdēto sa-
nāksmē, mūsu novada uzņēmēji 
vēlas strādāt un attīstīt uzņē-
mējdarbību savā novadā un kā 
vienu no panākumu atslēgām 

saskata pašvaldības pasūtījumos 
(kaut atbalsts no pašvaldības va-
rētu būt daudz plašākā izprat-
nē). Pašvaldības vadībai nācās 
uzklausīt asus pārmetumus par 
vietējo uzņēmējdarbības resursu 
nepietiekamu izmantošanu. Tika 
minēti konkrēti piemēri šķeldas 
iepirkumos un jau „tradicionā-
lajā” būvniecībā. Izskanēja arī 
pretēji viedokļi – lauku tūrisma 
uzņēmēji par pašvaldību nesūdzē-
jās, tieši otrādi, uzteica sadarbību 
ar tūrisma informācijas centru, 
kas darbojas pašvaldības paspār-
nē. Šādu paspārni vēlas arī citu 
nozaru uzņēmēji, tāpēc klātesošie 
aicināja izveidot pašvaldībā ama-
ta vienību, kā tiešā pārziņā būtu 
darbs ar novada uzņēmējiem. Vai 
šajā speciālistā uzņēmēji saskata 
savu lobiju pašvaldībā? Sekojot ie-
rosinājumam, par šādas štata vie-
tas izveidošanu domes sēdē vieno-
jās arī deputāti. Manuprāt, ņemot 
vērā samilzušās peripetijas, uzde-
vums nav no vieglajiem. Lai šāds 
speciālists spētu veiksmīgi pār-
stāvēt vietējo uzņēmēju intereses 
gan pašvaldības, gan valsts un, 
iespējams, pat Eiropas un ārpus 
ES ekonomiskās zonas mērogā, 
tam būtu lieliski jāpārzina valsts 
un pašvaldības pārvaldes sistēma, 
sabiedriskie un politiskie procesi, 
šādam cilvēkam ir obligāta atra-
šanās plašu kontaktu lokā, viņam 
jābūt labam komunikācijai ar ie-
interesētajām pusēm, lieliskam 
oratoram, diplomātam un cilvēka 
dabas pārzinātājam, utt. Vai par 
vidējo pašvaldības sistēmā strā-
dājošā atalgojumu šādu kandi-
dātu maz ir iespējams piesaistīt? 
Laiks rādīs, bet vai būtu lietderīgi 
samierināties tikai ar tehnisku 
darbiņu izpildītāju (mans perso-
niskais viedoklis)?              

Dialogam vajadzīgi divi

Kā jau minēju, valdība ir vie-
nojusies, ka lobēšanai Latvijā ne-
pieciešama reglamentēšana un 
regulēšana likuma ietvaros. Tas 
nozīmē, ka mūsu valstī tiks ievies-
ta lobētāju uzskaite, kas radītu 
lobēšanas procesu caurskatāmu. 
Lobijs kā profesionālis. Arī Mado-
nas pašvaldībā? Un kā ar Madonas 
uzņēmēju konsultatīvo padomi vai 
kā vēl lai to nosauktu? Te nu amat-
personu kā profesionālu lobiju vai 

šādas padomes vadītāju es nevaru 
iedomāties. Es nevaru iedomāties, 
kā būtu, ja Andrejs Ceļapīters ini-
ciētu darba kārtību un pēc tam 
sauktu kopā Uzņēmēju padomi. 
Tām būtu jābūt iepriekšaprunātā 
speciālista vai pašas uzņēmējap-
vienības iniciēto aktivitāšu darbī-
bas lokā.  

Tikšanās radīja vairāk jautāju-
mu nekā atbilžu, vairāk nezināmo 
nekā zināmo. Man radās iespaids, 
ka esam vēl gana tālu no uzņēmē-
ju apvienības izveidošanas tādas, 
kā to vēlas redzēt abas puses – 
pašvaldība un uzņēmēji. Vēl ceļš 
ejams, kā to panākt un izdarīt šā 
brīža situācijā, kamēr vienam vēl 
rūgtums un aizvainojums sirdī, 
citam – vispār neizpratne par no-
tiekošo, bet vēl daļai – dziļa vien-
aldzība vai paļaušanās tikai uz 
saviem spēkiem un sakariem. Bet 
Madonā ir ierasts, ja ko dara, tad 
dara pa īstam, vai ne? Arī ar uzņē-
mējiem jāizveido savstarpējas cie-
ņas un uzticēšanās saikne, un, ti-
ciet man, ikviens televīzijas sižets, 
ko pārraida televīzijā par mūsu 
uzņēmējiem, rada lielu prieku, ik-
viena prece no mūsu novada, ko 
varam ieraudzīt lielveikala plauk-
tā vai ikvienas jaunas tehnikas, 
jaunas ražošanas līnijas vai fermas 
atklāšana mūsu novadā pašvaldī-
bai rada lielu prieku un lepnumu 
par savējiem. Un nebūt nav tā, 
ka pašvaldības vadībai nerūp, kā 
klājas novada uzņēmējiem, vai tas 
būtu būvnieks, lauksaimnieks vai 
autoservisa īpašnieks. Sausu muti 
palikdami, var iet un lobēt, tikai 
viens no lobisma pamatprincipiem 
balstās uz abpusēju interešu ievē-
rošanu. Pašvaldībai šai ziņā nav 
vienkārši – ir jāraugās, lai labi uz-
ņēmējam un lai labi iedzīvotājiem 
kopumā.         

Galvenais ir noticis – par mūsu 
uzņēmēju lobēšanu ir sākts runāt 
atklāti. Un lai šis process turpi-
nās tikpat atklāti arī turpmāk, 
lai neiespaidojamies no baumām 
un puspatiesībām, lai izrunājam 
problēmas un noskaidrojam pār-
pratumus, un, Dievs dod, lai ar 
lobēšanu nesaprotam kādu ērtu 
kabatu izdevīgā situācijā!

Uz auglīgu turpmāko  
diskusiju un dialogu aicinot,

Dzintra StraDiņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Madonas pašvaldībā jaunieši ir redzeslokā

Sanāksmē asus pārmetumus pašvaldības vadības un deputātu virzienā izteica uzņēmējs Māris Štrombergs.

Par 

uzņēmēj-

darbību
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Atbildes krustvārdu mīklai “Vestienai – 560”
Paldies visiem, kuri piedalījās krustvārdu mīklas risināšanā. Ceram, ka labāk iepazināt Vestienu un tās vēsturi. Atvainojamies par neprecizi-
tātēm mīklas izveidošanā, tomēr neatlaidīgākie lasītāji mīklu atrisināja! Uzvarētājas ir Kitija Pāne, Solveiga Sāre un Sarmīte Strode.

Pavasara gadatirgus 

„Viss dārzam”

Ar koncertu 21. aprīlī savu 50 gadu jubileju atzīmēs Mado-
nas kultūras nama tautas deju ansamblis „Vidzeme”.

Kur jaunieši, tur azarts un  dzīvesprieks un tāds solās būt arī 
jubilejas koncerts, ko veidos esošie un bijušie šī kolektīva dalībnie-
ki ar ilggadējo kolektīva māksliniecisko vadītāju Andri Ezeriņu. 
Svinīgumu un svaru pasākumam pieliks”Vidzemes seniori” , kuri 
allaž ir izcēlušies ar savu cēlumu un niansēm bagātu deju izpildī-
jumu, un ir labs paraugs jaunajai „Vidzemes” paaudzei.

Lai tā pa īstam izbaudītu latviešu dejas skaistumu – ir jābūt 
klāt! Koncertu kuplinās grupa „Perfekt music band” – Artura 
Kloppes vadībā.

Uz tikšanos jubilejas koncertā Madonas kultūras namā!

Ar Madonas novada pašval-
dības atbalstu jau otro reizi 
Latvijas radio 2  un Latvijas 
šlāgerkanāls aicina uz gran-
diozāko šlāgerfestivālu Latvi-
jā – „ZELTA ŠLĀGERIS”.

28. jūlijā Madonas estrādē 
notiks šlāgerfestivāls „ZELTA 
ŠLĀGERIS”, kurā uzstāsies 
35 kantrī un šlāgermūzikas 
grupas, kā arī dažādi šlāger-
izpildītāji. Šogad organizatori 
ir sagādājuši pārsteigumu ak-
tīvajiem festivāla apmeklētā-
jiem!

Ņemot vērā pagāju-
šā gada šlāgerfestivāla 
panākumus un ska-
tītāju lielo atsaucību, 
Madonas novada paš-
valdība, Latvijas Ra-
dio 2 kopā ar Latvijas 
Šlāgerkanālu nolēmuši 
turpināt aizsākto labo tra-
dīciju.

Starp dalībniekiem varēsim 
vērot tautā iemīļotus šlāgeriz-
pildītājus un grupas – KLAI-
DONIS, 6. JŪDZE, APVED-
CEĻŠ, DAKOTA, TĒRVETE, 
DOBELES ZEMESSARGI, 
KASPARS ANTESS UN DZIN-
TARS ČĪČA, KANTORIS 04, 

Tautas deju ansamblim „Vidzeme” 
50 gadu jubileja

2012. gada aprīlis

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

Horizontāli 
Alīda;  3. Skats;  7. Gailītis; 9. Dikess; 
11. Gretes; 15. Caune; 16. Burovs; 
18. Avots; 19. Klāva; 20. Ansis; 24. Rizgi; 
25. Igales; 26. Nekad; 27. Druvas; 28. Talejs; 

29. Jāņlejas 32. Rozes; 33. Viese.

vertikāli 
Dinka; 4. Krogi; 5. Kalnāre 6. Birkavs; 8. 
Melluma; 10. Skat; 12. Rats; 13. Hermanis; 

14. Magazina; 16. Bimini; 17. Salājs; 
21. Ņina; 22. Ilsters; 23. Daba; 30. Ābele; 
31. Asari.

a. Ģērķe

Madona gatavojas 2. festivālam „Zelta šlāgeris”

TĀ L B R AU C Ē J I , 
N O V A D N I E K I , 

ĒRIKS GRUZNIŅŠ  
un daudzus citus. 

Šlāgerfestivālu vadīs atraktīvais 
aktieris Guntis SKRASTIŅŠ.

Atbalstot festivāla aktīvākos 
apmeklētājus, organizatori šogad 
piedāvā ekskluzīvu iespēju Mado-
nas un apkārtnes iedzīvotājiem 
savlaicīgi iegādāties biļetes uz 
„ZELTA ŠLĀGERIS” par īpaši ze-
mām cenām. Pirmās 500 biļetes 

tiks tirgotas tikai par 2 latiem, pēc 
tam to cena sasniegs 4 – 5 latus, tā-
pēc pasteidzieties un iegādājieties 
biļetes uz festivālu „ZELTA ŠLĀ-
GERIS” Madonas kinoteātra 
„Vidzeme” kasē no 12. aprīļa!

Uz tikšanos 28. jūlijā Mado-
nas estrādē festivālā „ZELTA 
ŠLĀGERIS”!

Festivāla organizatori

28. jūlijā Madonas estrādē

21. aprīlī Madonas kultūras namā

Plkst. 8.00 Tirgošanās var sākties!
Aicināti piedalīties tirgotāji, īpaši gaidīti sēklu un stādu 
audzētāji, dārza inventāra, aprīkojuma, tehnikas ražotāji 
un tirgotāji, kā arī amatnieki un pārtikas ražotāji.
Sīkāka informācija pa mobilo tālruni: 26346077

Plkst.10.00 sākas dejas, dziesmas un tirgus lustes kopā ar 
Madonas novada pašdarbības kolektīviem!

Aicina: Madonas novada pašvaldība

Jau pusgadsimtu nozīmīgākajos Madonas pašvaldības pasākumos 
neiztrūkstoši ir Andra Ezeriņa vadītie „Vidzemes” jaunieši.

Pavasara gadatirgus 
„Viss dārzam” allaž 
pulcē lielu pircēju 

un pārdevēju pulku. 
2007. gadā šo tradīciju 
iedibināja Madonas 
pilsētas dome (tiešos 
organizatora pienākumus 
pildīja tā laika izglītības 
darba speciāliste 
Solvita Seržāne) ar mērķi 
dot priekšroku vietējās 

produkcijas ražotājiem.

29. aprīlī Madonā, Saieta laukumā


