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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

MADONAS NOVADA

26. oktobrī Madonas kultūras namā esam 
aicināti uz svētkiem skaistumam, drosmei 
un jaunībai. Astoņi brīnišķīgi mūsu novada 
jaunieši ir uzdrošinājušies kāpt uz lielās 
skatuves, lai mēs kārtējo reizi varētu 
pārliecināties, cik varoša, skaista un vispusīga 
ir mūsu jaunā paaudze. Konkurss jau sen 
pārsniedz tikai ārējā skaistuma kritērijus, kad 
tiek vērtēti centimetri, acu vai matu krāsa; 
konkurss kļuvis kā pārdomāts un kvalitatīvs 
šovs, koncerts, uzvedums – sauciet to gribat, 
kura galvenie varoņi ir mūsu jaunieši. Meitenes 
un puiši, kas nākuši tepat no mūsu novada 
un savā veidā simbolizē mūsu jauno paaudzi. 
„Jaunietim draudzīgākā pašvaldība” – šādu 
titulu ir ieguvis mūsu novads, tad nu būsim 
liecinieki, cik draudzīgi un ieinteresēti esam 
savu jauniešu atbalstīšanā!

Lai arī daļa konkursa dalībnieku šo-
brīd studē ārpus sava novada, viņi ir beigu-
ši vai joprojām mācās mūsu izglītības iestā-
dēs, darbojas un savu brīvo laiku vada tepat 
starp mums.

Šķiet, aktīvākais skaistumkonkur-
su posms bija no 1995. līdz 2005. ga-
dam, tomēr pirmais Madonas (arī apkār-
tējos pagastos) konkurss jau norisinājies  
krietni agrāk! 

Kā pirmo skaistumkonkursu Madonā 
varam minēt 1932. gada oktobrī, kad notika 
“Madonas daiļavas” ievēlēšana. Tas notika 
Madonas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju ballē, 
žūrijā bijuši desmit cilvēki, to vadīja provi-
zors Pēteris Dolmanis. Konkursa gaitā no 
zāles izvirzīja piecas kandidātes un par uz-
varētāju atzina Annu Dragūni (vēlāk – Mil-
leri). Zināms, ka Anna ilgus gadus Madonā 
strādāja par frizieri, līdz sirmam vecumam 
dejoja deju kolektīvā „Atvasara” – tātad 
redzams, ka savu mūžu viņa saistījusi ar 
skaistumu un aktīvu dzīvesveidu. 

Sponsori 
Konkursa lielākie atbalstītāji ir Mado-

nas novada pašvaldība, kā arī ilggadējais 
pasākumu mecenāts Aivars Kapaklis (SIA 
„Asigne”) un kompānija „Tallink”. Savu-
kārt, nenoliedzamu un svarīgu atbalstu 
sniedz arī skaistumkopšanas uzņēmumi 
– SIA „Bluebox”, „Saulespuķe”, „Vīzija”, 
„Schwarckopf”, ziedu un dāvanu veikals 
„Ādere A”, bet laikraksts „Stars” noteiks 
savu lasītāju simpātiju.

(Par jaunumiem salonā „Saulespuķe” la-
siet 8. lappusē)    

Turpinājums 6. lappusē

No kreisās Millija Apsīte (2. vietas ieguvēja),  
Anna Dragūne, Austra Kamerūte (3. vietas ieguvēja).  
A. Dragūne, prec. Millere (1910-1997),  
bija ilgus gadus friziere Madonā, citi viņu atceras kā 
“Atvasaras” dejotāju.

Madonas muzeja krājuma foto.

Pēc astoņu gadu pārtraukuma Madonas kultūras namā norisināsies konkurss „Mis un Misters Madona 2013”.

„Mis un Misters Madona 2013”
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Izglītība
 
Piešķir papildus līdzekļus mācību līdzekļu iegādei 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēm:
– J.Norviļa Madonas mūzikas skolai – Ls 3,00 uz 

katru audzēkni par kopējo summu Ls 891,00;
– Madonas mākslas skolai – Ls 3,00 uz katru au-

dzēkni par kopējo summu Ls 396,00;
– Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai – Ls 

3,00 uz katru audzēkni par kopējo summu Ls 1830,00;
– Madonas bērnu un jauniešu centram – Ls 2,00 uz 

katru audzēkni par kopējo summu Ls 632,00.
Veic grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes ama-

tu vienību sarakstā no 2013. gada 1. oktobra par ama-
ta vienībām Dzelzavas internātpamatskolā. 

Veic grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes ama-
tu vienību sarakstā, iekļaujot Degumnieku pamatsko-
las amatu vienību sarakstā no 2013. gada 1. oktobra  
pirmsskolas skolotāja 0,8 amata vienību, amatalgas 
likme Ls 280,00.

Veic valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansēju-
ma sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagoģisko darbinieku, bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedago-
ģisko darbinieku, interešu un profesionālās ievirzes iz-
glītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samak-
sai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
2013. gada septembra, oktobra, novembra un decembra 
mēnesim.

Piešķir papildus finansējumu Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām 2013. gada septembra, oktobra, novem-
bra un decembra mēnesim no budžetā nesadalītajiem 
līdzekļiem: 

–  vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm –  Ls 20187,00;

– Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai – Ls 
3574,00;

–  J.Norviļa Madonas mūzikas skolai – Ls 260,00.
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Saulīte” ēdināšanas dienestam atļauj sniegt ēdināša-
nas pakalpojumus tikai pašvaldības iestādēs (tai skaitā 
pašvaldības darbinieku un amatpersonu ēdināšanu), 
kā arī izbraukuma ēdināšanu tikai pašvaldības rīkota-
jos un atbalstāmajos pasākumos un projektos no 2013. 
gada 1. oktobra.  Madonas pilsētas pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Saulīte” ēdināšanas dienestam atļaut 
sniegt ēdināšanas pakalpojumus Madonas pilsētas so-
ciāli aprūpējamajiem līdz 2013. gada 31. oktobrim.

No 2013. gada 1. oktobra uzsāk daļēju ēdināšanas 
izdevumu segšanu Ls 0,50 apmērā vienam audzēknim 
dienā pēc faktiskā apmeklējuma Madonas novada te-
ritorijā deklarētajiem Barkavas Profesionālās vidus-
skolas audzēkņiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Paredz finansējumu Ls 2250,00 no budžetā nepare-
dzētajiem līdzekļiem. 

Aronas pagastā
 
Piešķir finansējumu SIA „Kusas nami” Ls 49109 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas nova-

da Aronas pagasta Kusas ciemā” līdzfinansējuma da-
ļas nodrošināšanai palielinot pamatkapitālu par Ls 
49109 bez jaunu dalībnieku uzņemšanas pretī saņe-
mot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

Kalsnavas pagastā

Piekrīt pagarināt būvdarbu līguma darbu izpil-
des termiņu līdz 2013. gada 30. novembrim projekta  
„Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1,  
Jaunkalsnavā” ietvaros noslēgtā  būvdarbu līguma Nr. 
2.4.6./15-13 izpildes termiņu.

Izveido Jaunatnes lietu komisiju

Nolemj izveidot Jaunatnes lietu komisiju 9 locek-
ļu sastāvā:

Vanda Maderniece – domes deputāte;
Ineta Stasjule – Madonas novada bāriņtiesas vadī-

tāja;
Ilze Jansiņa – Madonas novada pašvaldības sociālā 

dienesta klientu apkalpošanas daļas vadītāja;
Gunita Kļaviņa – Bērnu un jauniešu  centra vadī-

tāja;
Vivita Vecozola – Izglītības nodaļas  izglītības dar-

ba speciāliste;
Iveta Vāvere – Valsts policijas Vidzemes reģiona 

pārvaldes Madonas iecirkņa kārtības policijas nodaļas 
inspektore,

Valda Buiķe – Valsts probācijas dienesta Madonas 
teritoriālās struktūrvienības vadītāja;

Raimonds Aizstrauts – domes deputāts; Madonas 
novada Jauniešu domes pārstāvis.

Veselība
 
Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta Vi-

dzemes nodaļas vēstuli, ir nepieciešams deleģēt pārstā-
vi dalībai sadarbības sanāksmēs, tāpēc nolemj deleģēt 
domes deputātu Bruno Kokaru kā Madonas novada 
domes pārstāvi dalībai sadarbības sanāksmēs Nacio-
nālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā.

Attīstības programma
 
Izveido Attīstības programmas īstenošanas uzrau-

dzības darba grupu šādā sastāvā:
Āris Vilšķērsts – darba grupas priekšsēdētājs, Ma-

donas novada pašvaldības izpilddirektors;
Nauris Volkovs – Attīstības nodaļas vadītājs;
Biruta Vindele – Finanšu nodaļas vadītāja;
Romāns Hačatrjans – Uzņēmējdarbības atbalsta 

un attīstības nodaļas vadītājs; 
Silvija Šīre – Teritoriālplānotāja. 

Piešķir atbalstu

Piešķir līdzfinansējumu biedrības “Pie Kraujas” 
projekta “Dzīvo aktīvi, dzīvo Madonā!” īstenošanai Ls 
1178,92, kas sastāda 10% no kopējām projekta izmak-
sām no nedalītajiem budžeta līdzekļiem. 

Slēdz sadarbības līgumu
 
Nolemj izveidot sadarbības līgumu starp Madonas 

novada pašvaldību un SIA „Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs” uz trīs gadiem. 

Noraksta pamatlīdzekļus

Atļauj norakstīt Madonas novada pašvaldības bi-
lancē esošos pamatlīdzekļus:

Nosaukums Izlaides 
gads

Iegādes 
gads 

Sākotnējā 
vērtība

Nolie-
tojums  
latos

Atlikusī 
vērtība 

Automašīna  
ZIL45021

1987. 31.12. 
2009.

800 800 0

Automašīna  
VW GOLF

1990. 21.04. 
2006.

600 600 0

Autobuss  
VOLVO B 10R

1989. 08.09. 
2005.

9967,09 9967,09 0

Autogreiders DZ 1985. 27.09. 
2002.

1500 1500 0

Transporta līdzekļus izkomplektēt, novērtēt un ie-
kļaut krājumu sastāvā kā rezerves daļas vai nodot lūž-
ņos līdz 2013. gada 31. decembrim.

Atļauj norakstīt Liezēres pagasta pārvaldes grā-
matvedības uzskaitē esošo automašīnu Mitsubishi Pa-
jero:                        

Nr. 
p.k.

Pamat- 
līdzekļa 
nosauk.

Inv. 
Nr.

Ekspl. 
nodošanas 
datums

Sākuma 
vērtība, 
latos

Nolie-
tojums, 
latos

Atlikusī 
vērtība, 
latos

11. Automaš. 
Mitsubishi 
Pajero, 
valsts Nr. 
CU9823

12310
1006

17.10.1995./
22.12.2005.

5240.00 4061.31 1178.69

Norakstīto automašīnu Mitsubishi Pajero, valsts 
Nr. CU9823, nodot metāllūžņos līdz 2013. gada 31. 
decembrim.

Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības 
2013. gada budžetā – Barkavas pagastā

Palielina SIA „Barkavas KPS” (reģistrācijas Nr. 
47103001741) pamatkapitālu par Ls 11600,00, izdarot 
naudas ieguldījumu pamatkapitālā no Madonas nova-
da pašvaldības speciālā budžeta un pretī saņemot at-
tiecīgu kapitāla daļu skaitu. Uzdod Barkavas pagasta 
pārvaldei ieskaitīt Madonas novada pašvaldības kontā 
Ls 11600,00  no pārvaldes pamatlīdzekļu un speciālā 
budžeta līdzekļiem.

Veic šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 
amata vienību sarakstā ar 2013. gada 1. oktobri:

– samazina Barkavas pamatskolā amata vienību – 
apkopējs (profesijas kods 9112 01) skaitu no 5 vienī-
bām uz 4,6 vienībām ar amatalgas likmi Ls 200,00;

– palielina Barkavas pamatskolā amata vienību – 
virtuves strādnieks (profesijas kods 9412 02) skaitu 
no 1,6 vienībām uz 2 vienībām ar amatalgas likmi Ls 
200,00.

Sagatavoja LAiMA LiePiņA,
Administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties  www.madona.lv vai  
klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Madonas novada pašvaldības  
26. septembra domes sēdes lēmumu pārskats

Saistošie noteikumi Nr. 19

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar LR Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto 
daļu, Ministru Kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 
299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu; 
Ministru Kabineta 1812.2012. noteikumu Nr. 913 
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu lī-
meni” 3. punktu, Ministru Kabineta 15.11.2005. no-
teikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garan-
tijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpus-
ģimenes aprūpes beigšanās” 22. punktu. 

1. Veikt šādus grozījumus Madonas novada paš-
valdības domes 30.07.2009. saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”:

1.1. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
„Ģimenes (personas) iegūst tiesības pretendēt uz 

pabalstiem, ja tās atbilst vismaz vienam šajos noteik-

tumos noteiktajiem statusiem, un atbilstību šim sta-
tusam ir atzinis Sociālais dienests. Tiesības preten-
dēt uz pabalstiem ir arī citām personu kategorijām, 
kuras noteiktas šajos saistošajos noteikumos un ku-
ru atbilstību attiecīgajai kategorijai ir atzinis Sociā-
lais dienests.”

1.2. Izteikt noteikumu 7.1. punktu šādā redakcijā:
„Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās 

ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēne-
šu laikā nepārsniedz EUR 128,06 un ja:”
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1.3. Izteikt noteikumu 7.3. punktu šādā redakcijā:
”Aprēķinot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-

sonu ienākumus trūcīgas ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanai, sociālais dienests samazina ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus par ikmēne-
ša kredītmaksājuma apmēru, kas nepārsniedz EUR 
71 mēnesī uz mājsaimniecību kredītam, kas ņemts 
vienīgā mājokļa, kurā ģimene vai atsevišķi dzīvojošā 
persona ir deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un dzī-
vo, iegādei.”

1.4. Papildināt noteikumus ar 7.4.1 punktu šādā 
redakcijā:

„Aprēķinot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonu ienākumus trūcīgas ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanai, sociālais dienests neņem vērā īpašumā 
esošu transporta līdzekli, kas faktiski nav izmanto-
jams vai dabā neeksistē, bet juridisku liegumu, kas 
nav saistīti ar noziedzīgām darbībām, dēļ nav norak-
stāms. Šī situācija transporta līdzekļa īpašniekam jā-
pierāda, iesniedzot apliecinošus dokumentus.”

1.5. Izteikt noteikumu 8.1.2. punktu šādā redak-
cijā:

„tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs 
mēnešu laikā nepārsniedz EUR 171”

1.6. Izteikt noteikumu 8.2.1. punktu šādā redak-
cijā:

„tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspa-
pīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 7.4., 7.4.1 un 
7.5. punktā minēto;” 

1.7. Izteikt noteikumu 8.4. punktu šādā redakcijā:
„Aprēķinot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-

sonu ienākumus maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa piešķiršanai, sociālais dienests samazina 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus 
par  ikmēneša kredītmaksājuma apmēru, kas nepār-
sniedz EUR 71 mēnesī uz mājsaimniecību kredītam, 
kas ņemts vienīgā mājokļa, kurā ģimene vai atseviš-
ķi dzīvojošā persona ir deklarējusi savu pamatdzīves-
vietu un dzīvo, iegādei.”

1.8. Izteikt noteikumu 9.1.2. punktu šādā redak-
cijā:

„ģimene (persona) iepriekš neparedzētu apstākļu 
dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības:”

1.9. Papildināt noteikumus ar 9.1.3. punktu šādā 
redakcijā:

„citās situācijas.”
1.10. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakci-

jā:
„Madonas novada pašvaldībā noteiktais garantē-

tais minimālā ienākumu līmenis vienai pilngadīgai 
personai ir EUR 49,80, bet vienam bērnam EUR 60”.

1.11. Izteikt noteikumu 16. punktu šādā redakci-
jā:

„Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts var tikt piešķirts da-
ļējai izdevumu segšanai par: 

16.1. centralizēto apkuri un ūdens uzsildīšanu,
16.2. auksto ūdeni un kanalizāciju,
16.3. apsaimniekošanu (īri). 
Mājokļos (dzīvokļos), kuri tiek apkurināti autono-

mi, pabalsts var tikt piešķirts kurināmā iegādei.”
1.12. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
„Pabalstu vienai mājsaimniecībai piešķir līdz 

EUR 333 gadā. Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
var tikt noteikts līdz divkāršs pabalsta gadā izmaksā-
jamais apjoms.”

1.13. Svītrot noteikumu 21. punktu.
1.14. Svītrot noteikumu 22. punktu.
1.15. Izteikt noteikumu 24. punktu šādā redakci-

jā:
„Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes 

vai iepriekš neparedzami apstākļi) piešķir ģimenei 
(personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienāku-
mus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstāk-
ļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, 
ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir 
nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.”

1.16. Svītrot noteikumu 26. punktu ar apakš-
punktiem 26.1. un 26.2.

1.17. Svītrot noteikumu 27. punktu.
1.18. Izteikt noteikumu 28. punktu šādā redakci-

jā:
„Uz pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu ap-

maksai 100% apmērā var pretendēt ģimenes (perso-
nas), kuras šo noteikumu II. sadaļā noteiktajā kārtī-
bā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. Uz 
pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
50% apmērā var pretendēt ģimenes (personas) ku-
ru ienākumi pēdējos trīs mēnešos ir no EUR 172 līdz 
EUR 213 uz vienu ģimenes locekli, neizvērtējot īpa-
šumus.”

1.19. Papildināt noteikumus ar  29.8. punktu šā-

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 19 
Grozījumi Madonas novada pašvaldības 30.07.2009. saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 

Paskaidrojumu 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  Grozījumi spēkā esošajos saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 
nepieciešami, jo Latvijas Republikā tiek plānots ar 2014. gada 1. janvāri pievienoties eiro zonai. Tāpēc visas sasitošajos 
noteikumos norādītas pabalsta summas ir jākonvertē eiro. Konvertētajām pabalsta summām ir jābūt jau spēkā saistošajos 
noteikumos ar šo norādīto datumu.
1.2. Grozījumi nepieciešami, jo nepieciešams pārskatīt dažu pabalstu veidu apmēru un apjomu. Piemēram, līdz šim spēkā 
esošais mājokļa (dzīvokļa) pabalsts ir noteikts pārlieku mazs. Mainoties sociāli ekonomiskajai situācijai valstī samazinās 
trūcīgo personu skaits novadā. Līdz ar to samazinās arī pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai pabalsta saņēmēju skaits.
1.3. Nepieciešams arī spēkā esošo noteikumu precizēšana un optimizācija.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Pilnvarojums izstrādāt šos saistošos noteikumus izriet no šādiem ārējiem normatīvajiem aktiem: LR Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, Ministru Kabineta 30.03.2010. noteikumu 
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu; Ministru 
Kabineta 1812.2012. noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru Kabineta 
15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī ārpus ģimenes aprūpes beigšanās” 22. punktu.
2.2. Saistošie noteikumi paredz 32 grozījumus spēkā esošajos noteikumos.
2.2.1. noteikumu punkts 1.1. paredz precizējumu spēkā esošajā redakcijā;
2.2.2. noteikumu punkti 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.7.; 1.10.; 1.18.; 1.26.; 1.27.; 1.28.; 1.29.; 1.30. paredz pabalstu summas 
konvertāciju no Ls uz EUR;
2.2.3. noteikumu punkts 1.4. paredz papildināt spēkā esošos noteikumus ar jaunu normu, kas atvieglo kārtību izvērtējot 
īpašumā esošos transporta līdzekļus piešķirot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;
2.2.4. noteikumu punkts 1.6. paredz redakcionālu precizējumu (atsauce);
2.2.5. noteikumu punkti 1.8; 1.9.; 1.15.; 1.16.; 1.17. paredz no spēkā esošajiem noteikumiem par ārkārtas pabalstu 
izslēgt normas, kas saistītas ar palīdzību apbedīšanas gadījumā, jo tās paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos par 
vienreizējiem pabalstiem;
2.2.6. noteikumu punkts 1.11. paredz mājokļa (dzīvokļa) pabalsta piešķiršanas kārtības precizējumu, norādot kādiem 
mērķiem šis pabalsts var tikt piešķirts;
2.2.7. noteikumu punkts 1.12. nosaka jaunu mājokļa (dzīvokļa) apmēru un apjomu gadā;
2.2.8. noteikumu punktos 1.13. un 1.14. tiek svītrotas novecojošas mājokļa (dzīvokļa) pabalsta piešķiršanas normas 
spēkā esošajos noteikumos;
2.2.9. noteikumu punktā 1.19. paredzēts paplašināt mērķu loku pabalsta veselības aprūpei piešķiršanai;
2.2.10. noteikumu punktā 1.20. paredzēts noteikt lielāku pabalsta veselības aprūpei gadā piešķiramā apjoma 
ierobežojumu, nosakot to EUR 142 (100 Ls) līdzšinējo 75 Ls vietā;
2.2.11. noteikumu punktā 1.21. paredzēts palielināt pabalsta mācību uzsākšanai vispārizglītojošo Madonas novada skolu 
skolēniem apmēru, nosakot tā apmēru trūcīgo ģimeņu bērniem EUR 71 un EUR 43 maznodrošināto ģimeņu bērniem, 
līdzšinējo 20 Ls vietā;
2.2.12. noteikumu punkti 1.22.; 1.23.; 1.24. paredz mainīt pabalsta „Zupas virtuve” saņemšanas kārtību, nosakot brīvas šī 
palīdzības veida saņemšanas kārtības vietā regulētu kārtību;
2.2.13. noteikumu punkti 1.31. un 1.32. paredz redakcionālas izmaiņas, kas sakārto noteikumu normas atbilstoši reālajai 
situācijai finansējuma piešķiršanai sociālajai palīdzībai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1. Prognozējams, ka saistošo noteikumu īstenošana palielinās pašvaldības izdevumus sociālajai palīdzībai. Taču 
ņemot vērā, ka turpinās, un prognozes rāda, ka turpināsies, trūcīgo ģimeņu (personu) skaita samazināšanās novadā, 
līdz ar to pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmēju, kas būtiskākā sociālās palīdzības budžeta sastāvdaļa, skaita 
samazināšanās, izdevumu palielināšanās pašvaldības budžetā nav prognozējama pārāk liela.

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

4.1. Nekādas ietekmes nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Privātpersonas saistošo noteikumu normu piemērošanai (sociālās palīdzības saņemšanai) griežas Madonas novada 
pašvaldības Sociālajā dienestā pēc savs dzīvesvietas.
5.2. Līdzšinējās administratīvās procedūras saistošie noteikumi nemainās.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Konsultācijas nav notikušas.
6.2. Saistošo noteikumu grozījumu projekts ar paskaidrojumu rakstu publicēts Madonas novada pašvaldības mājaslapā 
internetā.

dā redakcijā:
„ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu, ierīču 

un kopšanas līdzekļu iegādei.”
1.20. Izteikt noteikumu 30. punktu šādā redakcijā:
„Kopējā pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu 

apmaksai summa vienai personai ir līdz EUR 142 ga-
dā. Šie ierobežojumi var netikt ņemti vērā, ja persona 
slimo ar retām saslimšanām vai slimībām, kuru ārstē-
šanai nepieciešami lieli finansiālie resursi.

1.21. Izteikt noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:
„Pabalsts paredzēts mācību Madonas novada paš-

valdības vispārizglītojošajās skolās uzsākšanai – EUR 
71 vienam bērnam trūcīgā ģimenē un EUR 43 vienam 
bērnam maznodrošinātā ģimenē; vienu reizi gadā. Pa-
balsts tiek izsniegts dāvanu karšu vai skaidras nau-
das veidā.

1.22. Izteikt noteikumu 47. punktu šādā redakcijā:
„Pabalsts „Zupas virtuve” ir pašvaldības palīdzī-

bas veids, kurā pēc Sociālā dienesta noteiktas kār-
tības un izvērtējuma vienu porciju silta ēdiena var 
saņemt personas, kas atzītas par trūcīgām vai mazno-
drošinātām, personas bez noteiktas dzīvesvietas, kā 
arī personas, kuras nonākušas krīzes vai ārkārtas si-
tuācijā, u.c. personas.

1.23. Svītrot noteikumu 48. punktu.
1.24. Svītrot noteikumu 49. punktu.
1.25. Izteikt noteikumu 51.1. punktu šādā redak-

cijā:
„pastāvīgās dzīves uzsākšanai (ne mazāk par di-

vu sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru) – EUR 
128,06 (izmaksā vienu reizi);”

1.26. Izteikt noteikumu 51.2. punktu šādā redak-
cijā:

„dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pēc iz-
īrētāja noteiktās maksas, bet ne vairāk kā EUR 14 (iz-
maksā katru mēnesi līdz pašvaldība nodrošina ar dzī-

vojamo telpu);”
1.27. Izteikt noteikumu 51.3. punktu šādā redak-

cijā:
„sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

– EUR 249 (izmaksā vienu reizi vai par šo summu iz-
sniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru);”

1.28. Izteikt noteikumu 51.4. punktu šādā redak-
cijā:

„pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – EUR 64 
(izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpi-
na mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītī-
bas iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, nav stājies lau-
lībā).”

1.29. Izteikt noteikumu 53. punktu šādā redakcijā:
„Pabalsta audžuģimenē ievietota bērna uzturam 

apmērs Madonas novadā ir EUR 142. Pabalsts tiek iz-
maksāts ik mēnesi, kamēr bērns atrodas audžuģime-
nē.”

1.30. Izteikt noteikumu 55. punktu šādā redakcijā:
„Pabalsta audžuģimenē ievietota bērna apģērba 

un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir  EUR 142, ja 
bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas pār-
sniedz vienu mēnesi. Pabalsts tiek piešķirts un izmak-
sāts vienu reizi. Audžuģimene sniedz atskaiti Mado-
nas novada pašvaldības sociālajam dienestam par šī 
pabalsta izlietojumu. Minētā pabalsta vietā Sociālais 
dienests var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam 
nepieciešamas lietas.”

1.31. Izteikt noteikumu 59. punktu šādā redakcijā:
„Madonas novada pašvaldībā šajos noteikumos no-

teiktā sociālā palīdzība tiek finansēta no Madonas no-
vada pašvaldības budžeta, tajā paredzētajā apjomā.”

1.32. Svītrot noteikumu 60. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 

1. janvāri likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteik-
tajā kārtībā.
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Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 
2013. gada 30. maija  domes lēmumu Nr. 333  
(protokols Nr. 10; 63. p.) Izdoti saskaņā ar LR likuma  
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu 
un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 5. punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā maksāja-
ma pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu 
Madonas novada administratīvajā teritorijā.

2. Par dzīvnieka turēšanu maksājama pašvaldības 
nodeva:

2.1. par suņa turēšanu – LVL 3,00 gadā;
2.2. par kaķa turēšanu – LVL 1,50 gadā;
2.3. par otrā un katra nākamā suņa turēšanu – 

LVL 10,00 gadā.
3. Nodevas maksātāji ir suņu un kaķu īpašnieki un 

turētāji, kas Madonas novada administratīvajā terito-
rijā tur suņus un kaķus. Maksājot pašvaldības node-
vu, nodevas maksātājs uzrāda tā dzīvnieka pasi, par 
kuru tiek maksāta nodeva.

4. No nodevas par vienu (pirmo) suni un vienu 
(pirmo) kaķi atbrīvoti:

4.1. redzes invalīdi;
4.2. I un II grupas invalīdi;
4.3. personas, kurām piešķirta vecuma pensija.
5. No nodevas par suņu un kaķu turēšanu ir at-

brīvotas personas, kuras suni un kaķi tur ārpus ap-
dzīvotām vietām (apdzīvotas vietas ir Madonas pilsē-
ta un novada ciemi, kas minēti šo saistošo noteikumu 
pielikumā Nr. 1), ja suns un kaķis ir identificējami ar 
elektroniskās identifikācijas sistēmu (ir implantēta 
mikroshēma), ir reģistrēts mājas (istabas) dzīvnieku 
datubāzē un ir vakcinēts Veterinārmedicīnas likumā 
noteiktajā kārtībā.  

1. No nodevas atbrīvotas:
1.1. valsts iestādes par visiem to īpašumā vai turē-

jumā esošajiem darba (dienesta) suņiem;

1.2. personas par to īpašumā esošajiem suņiem pa-
vadoņiem, suņiem asistentiem vai suņiem terapei-
tiem.

7. Nodeva samazināma par 50% (par vienu (pirmo) 
suni un vienu (pirmo) kaķi):

7.1. politiski represētajām personām un nacionā-
lās pretošanās kustības dalībniekiem;

7.2. Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnie-
kiem.

8. Nodeva samazināma par 50% (par vienu (pirmo) 
suni un vienu (pirmo) kaķi): 

8.1. maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta 
augstums nepārsniedz 30 cm, īpašniekiem;

8.2. par dzīvniekiem, kuri iegādāti (iegūti) kārtējā 
gadā pēc 30. jūnija;

8.3. kastrēto un sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem, 
uzrādot dzīvnieka pasi ar attiecīgo ierakstu;

8.4. ja suns un kaķis tiek turēts apdzīvotā vietā un 
ir identificējams ar elektroniskās identifikācijas sis-
tēmu (ir implantēta mikroshēma), ir reģistrēts mājas 
(istabas) dzīvnieku datubāzē un ir vakcinēts Veteri-
nārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā.

9. Ja persona atbilst vairākiem kritērijiem saskaņā 
ar kuriem samazināma nodeva, šie kritēriji nesummē-
jas un personai nodeva samazināma par 50%.    

10. Pašvaldības nodevu izmanto saskaņā ar Ma-
donas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, tu-
rēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā”.

11. Pašvaldības nodevu nodevas maksātāji samak-
sā par kārtējo gadu ne vēlāk kā līdz kārtēja gada 30. 
martam pašvaldības kasē Saieta laukumā 1, Madonā,  
attiecīgās pagasta pārvaldes kasē vai ieskaita Mado-
nas novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā. 
Ja dzīvnieku iegādājas (iegūst) pēc kārtējā gada 15. 
marta, pašvaldības nodeva jāsamaksā ne vēlāk kā 2 
mēnešu laikā pēc dzīvnieka iegādes (iegūšanas) dienas. 

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par 

pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā, nākama-
jā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Madonas 
Novada Vēstnesis”, 2013. gada 18. oktobrī.

Paskaidrojuma raksts 
Madonas novada domes 25.04.2013.  
saistošajiem noteikumiem Nr. 7  
„Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu  
turēšanu Madonas novadā” 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Madonas novada pašvaldības sasitošie noteikumi  
„Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu 
Madonas novadā” izstrādāti, lai noteiktu apmēru 
un kārtību, kādā nodevas maksātājiem jāsamaksā 
pašvaldības nodeva.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar LR likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. 
punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. 
panta pirmās daļas 5. punktu. 
Noteikumu nosaka nodevas maksātājus, personas, 
kuras ir atbrīvotas no nodevas maksāšanas 
pilnīgi vai daļēji, kā arī atbildību par nodevas 
nesamaksāšanu.

3. Informācija par 
plānoto ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

4. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Personas saistošo noteikumu piemērošanā var 
griezties Madonas novada pašvaldībā.

5. Informācija 
par sabiedrisko 
apspriešanu, 
saskaņošanu un 
konsultācijām ar 
privātpersonām

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

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7

Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Madonas novadā

 Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu

1. Veikt šādus grozījumus Madonas novada paš-
valdības domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu 
piešķiršanu Madonas novadā”:

1.1. Izteikt noteikumu 2.1.2. punktu šādā redak-
cijā:

„Materiālais pabalsts (dāvanu karte) ir vienrei-
zējs, netiešs, un tiek izsniegts dāvanu kartes veidā 
EUR 142 apmērā par katru jaundzimušo bērnu.”

1.2. Izteikt noteikumu 2.2.1. punktu šādā redak-
cijā:

„Pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts ar mēr-
ķi sniegt materiāla rakstura palīdzību personām dzī-
ves jubilejās, kuras sasniegušas septiņdesmit piecu, 
astoņdesmit, astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņ-
desmit piecu, simts un vairāk gadu vecumu, ģime-
nēm laulību (kāzu) 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk ga-
du jubilejā.”

1.3. Izteikt noteikumu 2.2.3. punktu šādā redak-
cijā:

„2.2.3. Pabalsta apmērs:
2.2.3.1. personai sasniedzot 75; 80; 85; 90; 95 ga-

du vecumu piešķirams pabalsts EUR 100 apmērā;
2.2.3.2. personai sasniedzot 100 un vairāk gadu 

vecumu piešķirams pabalsts EUR 200 apmērā;
2.2.3.3. ģimenei 50; 55; 60; 65; 70 un vairāk ga-

du laulību (kāzu) jubilejā piešķirams pabalsts EUR 
100 apmērā.”

1.4. Papildināt noteikumus ar 2.3. punktu šādā 
redakcijā:

„2.3. Apbedīšanas pabalsts:
2.3.1. Pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu 

segšanai (zārka un piederumu iegāde, pakalpojumi 
kapos, transporta pakalpojumu, u.c.).

2.3.2. Pabalsts tiek piešķirts, ja mirusi persona, 

kuras deklarētā dzīvesvieta bija Madonas novads, 
vai arī personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, dekla-
rētā dzīvesvieta ir Madonas novads, un ir objektīvas 
grūtības veikt apbedīšanu.

2.3.3. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts līdz 
EUR 427. Atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar ār-
pus valsts mirušas personas apbedīšanu, saskaņojot 
ar Sociālo un veselības jautājumu komiteju, Sociā-
lais dienests var piešķirt un izmaksāt lielāku pabal-
stu (šajos gadījumos nav jāņem vērā apakšpunktā 
2.3.4. noteiktos ierobežojumus).

2.3.4. Pabalstu pilnā apjomā piešķir gadījumos, 
kad netiek saņemts valsts nodrošinātais apbedīša-
nas pabalsts. Ja tiek saņemts valsts nodrošinātais 
apbedīšanas pabalsts, tad pašvaldības pabalsta ap-
mērs tiek aprēķināts kā starpība starp apakšpunktā 
2.3.3. noteikto summu un VSAA izmaksāto summu, 
ko apliecina VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu.

2.3.5. Lai pabalstu saņemtu, personai, kura pa-
balstu pieprasa, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums, miršanas apliecības kopija un VSAA lēmums 
par valsts pabalsta piešķiršanu vai atteikumu valsts 
pabalstu piešķirt.

2.3.6. Apbedīšanas pabalsts var tik izmaksāts 
skaidrā naudā vai pārskaitīts uzņēmumam, kas 
sniedz apbedīšanas pakalpojumus.

2.3.7. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīves-
vieta ir deklarēta Madonas novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku 
vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Sociālais 
dienests organizē mirušās personas apbedīšanu, un 
sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus. Šajā gadīju-
mā izlietotā naudas summa nav uzskatāma par pa-
balstu un netiek uzskaitīta kā pabalsts.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 
1. janvāri likuma „Par pašvaldībām” 45. panta no-
teiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi Nr. 20
Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2010. 
Saistošajos noteikumos Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju 
materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”

Iedzīvotājs jautā
Saņēmām satrauktu kādas māmiņas zva-

nu par slēgto zobārsta kabinetu Madonas 1. 
vidusskolā, kas tur jau bijis jau no skolas 
pirmsākumiem, un visi skolēnu to varēja iz-
mantot. Kāpēc tas tika slēgts un kas notiks 
tālāk?

Šis jautājums tika pārrunāts arī novada do-
mes sēdē. Kā izrādās, kādreizējās zobārstniecības 
telpas Madonas 1. vidusskolā vairs neatbilst no-
teiktajiem standartiem un prasībām, arī tehnis-
kais aprīkojums ir krietni novecojis. Izvērtējot šos 
apstākļus, Madonas slimnīca, kā pārziņā kabinets 
atradās, izlēma kabinetu slēgt. Deputāti bija vie-
nisprātis, ka zobārsts skolā ir nepieciešams, tikai 
kā atrisināt tā finansējumu un nodrošināt paša 
ārsta pakalpojumu? Vairāki deputāti ir ierosinā-
juši rast nepieciešamo finansējumu trūkumu no-
vēršanai, jaunas aparatūras iegādei un telpu uz-
turēšanai no pašvaldības budžeta, bet pat tajā 
gadījumā atklāts paliek jautājums, kur rast ārstu, 
kurš būtu ar mieru praktizēt, ņemot vērā, ka daļa 
laika būtu jāveltī skolasbērnu apkalpošanai. Tā-
tad pagaidām konkrēta risinājuma nav.

Madonas novada pašvaldība ir saņēmu-
si vairākus zvanus un arī iesniegumus, ku-
ros iedzīvotāji jautā par klaiņojošo (un ne 
tikai) suņu un kaķu sterilizāciju par pašval-
dības līdzekļiem.

Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeve-
ris norāda, ka no Madonas pašvaldības budžeta 
šādam mērķim ir atvēlēti 350 latu gadā. Taču jau 
līdz šim jau iztērēts divtik. Pārvaldnieks uzska-
ta, ka diemžēl iedzīvotāji ne vienmēr rīkojas go-
dīgi un par pašvaldības naudu vēlas sterilizēt arī 
savus mājas kaķus, ziņojot par tiem kā bezsaim-
nieka dzīvniekiem. Lai novērstu šādus gadījumu, 
tiek apsvērta iecere sterilizētos klaiņojošos dzīv-
niekus iezīmēt un veidot uzskaiti. G. Ķeveris at-
gādina, ka pašvaldības atvēlētais finansējums 
kaķu un suņu sterilizācijai ir paredzēts tikai klai-
ņojošiem bezsaimnieka dzīvniekiem, bet par savu 
mīluļu sterilizāciju jāmaksā pašiem.
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 1. un 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 
16. punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma  
8. panta pirmās daļas 3. punktu.

1. Izdarīt 2011. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumi Madonas novadā” šādus 
grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 3.8. punktu šā-
dā redakcijā:

„3.8. Madonas novada teritorijā ir noteiktas di-
vas atkritumu apsaimniekošanas zonas – 1. zona 
(ietilpst Madonas pilsēta, Aronas pagasts, Barka-
vas pagasts, Dzelzavas pagasts, Lazdonas pagasts, 
Ļaudonas pagasts, Liezēres pagasts, Mētrienas pa-
gasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu 
pagasts, Vestienas pagasts) un 2. zona (Bērzaunes 
pagasts, Kalsnavas pagasts, Mārcienas pagasts).”

1.2. izteikt saistošo noteikumu 5.6. punktu šā-
dā redakcijā: 

„5.6. Visu atkritumu radītāju radītos sadzīves 
atkritumus izvest un apglabāt Vidusdaugavas at-
kritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkri-
tumu poligonā „Dziļā Vāda” Krustpils novada Me-
žāres pagastā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā, nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Mado-
nas Novada Vēstnesis”, 2013. gada 18. oktobrī.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11
Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011. gada  
31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Sadzīves  
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā”

Apstiprināti
ar  Madonas novada pašvaldības domes 2013. gada 17. septem-
bra lēmumu (protokols Nr. 20; 22. p.) Izdoti saskaņā ar liku-
ma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 
punktu, 9. panta otro daļu, pārejas noteikumu 402. punktu. 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldī-
ba 2014. gadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa apmē-
ra pieauguma ierobežojumu zemei, kā arī nosaka šī pieau-
guma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, 
kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, kā arī nosaka nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes ter-
miņu 2014. gadam. 

2. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktuali-
zācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru 
zemes vienību 2014. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam 
taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vē-
rā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem. Nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums tiek pie-
mērots arī tādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuri sastāv no vienas telpu 
grupas un zemes domājamām daļām. 

3. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā 
īpašuma nodokļa objektu 2014. gadā (ja 2013. gadā objekts 
bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts 
vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts), 
tad nekustamā īpašuma nodoklis 2014. gadam tiek aprēķi-
nāts, nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu. 

4. Saistošo noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa ap-
mēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais 
nekustamā īpašuma nodoklis ir mazāks par 7,00 eiro. 

5. Saistošo noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa ap-
mēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprē-
ķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi. 

6. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2014. gadā netiek ap-
liktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 
m², izņemot garāžas.

7. Pašvaldība nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde par 2014. gadu 
uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa sa-
maksas termiņa iestāšanās brīža. 

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jan-
vārī.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadam
Paskaidrojuma raksts Madonas novada pašvaldības Saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu 2014. gadam” Madonā 2013. gada 17. septembrī

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar 2012. gadu likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” nenosaka 
obligātu nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma 25% apmērā 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim par zemi. Taču, lai novērstu 
situāciju, ka daļai iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodoklis kļūst 
neatbilstošs maksātspējai, pašvaldībām ir tiesības lemt par nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanas turpināšanu arī 
pēc 2012. gada, t.sk., nosakot arī ierobežojuma procentuālo apmēru.
Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzēts ar nodokli turpmāk 
neapliek tikai tās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība nepārsniedz 
25 m2, vienlaicīgi deleģējot tiesības pašvaldībām ar saistošiem 
noteikumiem noteikt, ka ar nodokli nav apliekamas arī dzīvojamo māju 
palīgēkas ar lielāku platību, izņemot palīgēkas – garāžas.
Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts, ka noteiktajā laikā 
nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā 
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 
“Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā 
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība, 
pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus 
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža, jo īsākā laika periodā 
piedziņas summa nesedz piedziņas izdevumus.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. 
panta pirmās daļas 3. punktu un otro daļu un likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91. punktu un Pārejas noteikumu 
40. un 41. punktu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts 2014. gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa par zemi pieauguma ierobežojums 25% apmērā, kā arī 
noteikts, ka dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot garāžas, kuru platība ir 
lielāka par 25 m2, netiek apliktas ar nodokli.  
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde par 2014. gadu 
uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Prognoze uz pašvaldības budžetu – pašvaldības budžeta ieņēmumu 
samazinājums par aptuveni EUR 71302,95 apmērā.

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

Nav ietekmes

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts ir ievietots Madonas novada pašvaldības 
mājas lapā www.madona.lv sadaļā „Pašvaldības saistošo noteikumu 
projekti”.

Eiro nāk!
Tuvojoties eiro ieviešanas dienai 
– 2014. gada 1. janvārim – 
iedzīvotājiem arvien aktuālāka 
kļūs informācija gan par naudas 
maiņas procesu, gan par  
pašu – daudziem nezināmo un 
jauno – naudu. 

Latvijas Banka šī gada ru-
denī un nākamā gada sāku-
mā iepazīstinās ar eiro bank-
nošu un monētu izskatu un 
drošības pazīmēm vairākos 
pasākumos un materiālos. Šī 
gada novembra vidū Latvi-
jas Banka uz pašvaldībām 
nosūtīs divu veidu infor-
matīvos materiālus par 
eiro naudas zīmju drošības 
pazīmēm, ko tā veidojusi sa-
darbībā ar Eiropas Centrālo 
banku:

1) A3 formāta plakātu 
“Viegli pārbaudīt”, kas 
paredzēts uzņēmumiem, 
kas strādā ar skaidro naudu 
– veikaliem, dažādu pakal-
pojumu sniedzējiem (katram 
plānots 1 eksemplārs).

2) Bukletu “Vai esat ga-
tavi?” krievu valodā. Šie 
bukleti paredzēti iedzīvotā-
jiem, kas svarīgu informā-
ciju labāk spēj uztvert krie-
vu valodā. (Zināšanai – šos 
bukletus latviešu valodā kat-
ra mājsaimniecība saņems 
kā pasta sūtījumu no Latvi-
jas Bankas kopā ar 2 mainīga 
attēla kartiņām).

Šie abi informatīvie ma-
teriāli novembra otrajā pu-
sē būs pieejami pašvaldības 
telpās un citās iedzīvotājiem 
pieejamās sabiedriskās vie-
tās.

AijA KLOVāNe,
Latvijas Bankas

Sabiedrisko attiecību daļas
komunikācijas projektu vadītāja

Paskaidrojuma raksts 
Madonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011. gada 
31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi  Madonas novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011. 
gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā”” ir izstrādāti, ņemot 
vērā to, ka ir nepieciešams precizēt atkritumu apsaimniekošanas zonas 
Madonas novada teritorijā, kā arī precizēt atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu, uz kuru tiek izvesti un apglabāti Madonas novada teritorijas visu 
atkritumu radītāju radītie apglabājamie atkritumi.  

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Tiek veikti grozījumi saistošo noteikumu 3.8. punktā, nosakot atkritumu 
apsaimniekošanas zonas Madonas novada teritorijā. 
Tiek veikti grozījumi saistošo noteikumu 5.6. punktā, paredzot, ka visu 
atkritumu radītāju radītie apglabājamie atkritumi tiek izvesti un apglabāti 
Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonā „Dziļā 
Vāda” Mežārē.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

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

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 
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Turpinājums no 1. lappuses

Konkursa dalībnieki 
Kalvis, Malvīne, Artūrs, 

Una, Kristaps, Sintija, Di-
dzis un Zane (visi lielajā attē-
lā no kreisās) ir drosmīgi mū-
su novada jaunieši, kam pa 
spēkam lielais izaicinājums – 
parādīt savu varēšanu, per-
sonības pievilcību un atrak-
tivitāti. Kaut mirkli mēģiniet 
iedomāties sevi viņu vietā, un 
jutīsiet, ka dūša saskrien pa-
pēžos! Tāpēc turēsim īkšķus 
par viņiem visiem, viņu izdo-
šanos un sūtīsim viņiem labas 
domas!

Kalvis nāk no Degumnie-
kiem un pašlaik studē Rīgas 
Tehniskajā Universitātē, Mal-
vīne ir no Sarkaņiem un studē 
Latvijas Universitātē, Artūrs, 
madonietis, mācās Mado-
nas Valsts ģimnāzijā, Una ir 
madoniete un studē Latvijas 
Sporta Pedagoģijas Akadēmi-
jā, Kristaps dzīvo Madonā un 
strādā SIA „Norte”, Sintija ir 
madoniete un mācās Madonas 
Valsts ģimnāzijā, Didzis nāk 
no Bērzaunes un mācās Ma-
donas Valsts ģimnāzijā, Zane 
ir madoniete un studē Rīgas 
Starptautiskajā Ekonomi-
kas  Biznesa administrācijas 
augstskolā.     

Uzvedums 
Madonas novada pašval-

dības Kultūras nodaļas va-
dītājs Jānis Kļavinš atzīst, 
ka šovs, kurā tiks izmanto-
tas modernas gaismu un video 
tehnoloģijas, skatītājus ieprie-
cinās ar režijas ziņā vieno-
tu uzvedumu, viena daļa būs 
saistīta ar nākamo. Lai palī-
dzētu jauniešiem, kas būs uz-
veduma galvenie varoņi, sa-
gatavoties priekšnesumiem, 
ar viņiem ik nedēļas noga-
li divu mēnešu garumā strā-
dā teātra sporta pedagoģe Ine-
se Nagle, horeogrāfs Rolands 
Radionovs, psiholoģe Gunta 
Dreimane, kā arī skaistum-
kopšanas speciālisti.    

Atskats konkursa vēsturē
Par konkursa ziedu lai-

kiem varētu dēvēt deviņdes-
mito gadu beigas un šā gad-
simta pašu sākumu. Jo īpaši 
deviņdesmitajos gados kon-
kurss nāca kā jauns, nepiedzī-
vots un pēc padomju pelēcības 
un Atmodas sākuma materiā-
lās pieticības laikmeta spilgts 
un krāšņs notikums, kam dzī-
voja līdzi visa sabiedrība. Ta-
gad, mūsu materiālo labumu 
un visādi citādi piesātinātajā 
ikdienā, vairs to neuztveram 
kā vienreizēju un ļoti īpašu sa-
rīkojumu, tomēr, paraugoties 
ne tikai Latvijas, bet visas pa-

saules mērogā, skaistumkon-
kursi ir bijuši, ir un, rādās, arī 
būs cauri visiem laikiem. Lai 
kā nopūlētos skeptiķi un šādu 
konkursu noliedzēji, nerau-
goties uz visām lielākām un 
mazākām kataklizmām katra 
personīgajā un lielās pasau-
les dzīvē, cilvēkam piemīt tī-
ri dabiska tieksme pēc skais-
tā un brīnišķīgā. Varbūt tā arī 
ir viena no atslēgām, kādēļ 
skaistumkonkursi vienmēr ir 
pastāvējuši. 

Šajā numurā publicējam 
dažas nelielas sarunas ar kād-
reizējiem konkursu uzvarētā-
jiem – par viņu atmiņām, iz-
jūtām, kā konkurss tieši vai 
netieši ietekmējis viņu tālāko 
dzīvi. Viņu pieredze var kal-
pot kā iedvesmas avots mūsu 
jaunajām meitenēm un pui-

šiem.

1995. gads – 
Mis Madona titulu 
iegūst Līga Stradiņa

Pēc gadu desmitiem il-
ga pārtraukuma Madonā 
norisinājās konkurss „Mis 
Madona”, kas vienlīdz arī uz-
skatāms par pirmo skaistum-
konkursu mūsdienu formā-
tā. Konkursa gaitu, starp citu, 
interneta lietotāji var aplūkot 
Žaņa Bezmera videoskatīju-
mos „You to be”. Uzvarētājas 
godā žūrija togad izraudzījās 
Līgu Stradiņu. 

Šobrīd Līga ir precējusies, 
audzina  meitu un dēlu, bet 
pēc aroda ir rotkale. Kā pati 
sevi raksturo: „Tehniskas da-
bas un radošs cilvēks. Mani 
dara laimīgu, ja varu kādam 
sagādāt prieku ar savu dar-
bu.” Uzrunāta atminēties nu 
jau patālo 1995. gadu, Līga at-
zīst, ka sen gan tas bijis: „Lai-
kam jau paldies jāsaka tam 
laikam, vietai un apstākļu sa-

diet to brīdi, jo rītdiena jau ne-
sīs citas dzīves krāsas. Novēlu 
Jums visiem veiksmi konkur-
sā, lai Jums visapkārt jauki 
cilvēki un pozitīvas emocijas!” 

Uzvara bija liels 
pārsteigums

Viktors Bartušs ir „Misters 
Madona 1999”. Beidzis Mado-
nas 2. vidusskolu, šobrīd dzīvo 
un strādā Madonā, tirdznie-
cības menedžeris firmā „So-
lano”. Precējies, audzina trīs 
meitiņas.

Viktors atceras, ka iespai-
dīgākais brīdis bijis konkursa 
dalībnieku apbalvošana Saieta 
laukumā un notikumam par 
godu krāšņais salūts. Jautāts, 
kāpēc nolēma piedalīties, Vik-
tors atbild, ka viņu allaž saistī-
jusi skatuve, deja, piedalīšanos 
konkursā uztvēris kā jaunu 
piedzīvojumu. „Viennozīmīgi 
dalība konkursā atstāj iespai-
du. Sākot no tā, kā par sevi rū-
pēties, kādam jābūt sakoptam 
vīrietim, un beidzot ar skatī-
jumu uz dzīvi kopumā. Gata-
vojoties finālam, dalībniekus 
iemāca, kā būt atraisītākiem, 
pārliecinātiem par sevi, nebai-
dīties, un tas pēc tam noder vi-
su dzīvi,” uzskata Viktors. Tā 
kā Viktora sirdslieta ir kustī-
ba, deja, tad iegūtās iemaņas 
noderējušas gan laikā, kad uz-
stājies ar deju grupu „Ex Sty-
le”, gan tagad grupas „Forte” 
sastāvā. Jaunajiem konkur-
santiem Viktors novēl drosmi, 
iniciatīvu, neapstāties un atce-
rēties – vienmēr tikai uz priek-
šu! Svarīgi, lai dalībnieku vidū 
valdītu draudzīga gaisotne, lai 
izbauda procesu, gudri ieklau-
sās padomos un nedomā par 
to, kurš būs uzvarētājs. „To 
jau noteiks citi cilvēki,” nosa-
ka „Misters Madona 1999”.      

inga Krūma – 
„Mis Madona 1997”

„Tas nudien, tas bija ļo-
ti sen! 1997. gadā skaistum-
konkursiem bija cita vērtība 
un mums, konkursantiem, citi 
mērķi,” par savu laiku skais-
tumkaralienes godā saka Inga. 
Inga ieguva arī titulu „Mis Fo-
to Latvija 97”, kā arī piedalījās 
divos Eiropas konkursos Parī-
zē un Kijevā.

„Atceros, ka uz Madonas 
konkursa atlasi gāju mammas 
mudināta un draudzenes ie-
drošināta. Konkurss man bija 
jauna pieredze un, tiekot kro-
nētai par Mis Madonu, arī jau-
ni izaicinājumi. Negaidīts, bet 
patīkams pārsteigums bija sa-
ņemt „Mis Foto Latvija” titu-
lu, kas tajā laikā pavēra ceļus 
uz Eiropas konkursiem. Tie 
bija mani pirmie ceļojumi.

Reiz, kad biju desmit ga-
dus jauna meitene, pirmo rei-
zi redzēju skaistumkonkur-
sa pārraidi. Sapņainām acīm 
lūkojos uz skaistajām sievie-
tēm, prātojot, kaut arī es bū-
tu tik skaista un varētu vilkt 
tās greznās kleitas, kurpes un 
kroni! Pārraide beidzās, bet 
sapnis palika, pienākot īsta-
jam laikam, tas piepildījās!

Pateicoties dalībai konkur-
sos, es sāku sev noticēt. Manī 
auga pašapziņa, drosme, vēl-
me redzēt un saprast vairāk. 
Šķiet šodien to novērtēju vis-
vairāk.

Šī gada dalībniekiem novē-
lu atrast un izcelt sevī dabisko 
skaistumu. Būt atvērtiem jau-
niem iespaidiem, noticot sev 
un savām iespējām. Lai izdo-
das!”

„Mis un Misters 
Madona 2005” – 
no Pelnrušķītes – 
par Princesi  

Šobrīd vislabāk atmiņā 
laikam saglabājies konkurss 
2005. gadā – kā nu nē, tas bi-
ja pēdējais pirms astoņu gadu 
pārtraukuma. Konkursanti 
nu ieguvuši izglītību un de-
vušies kur nu kurais pa savas 
karjeras kāpnēm. Toreiz tā-
pat kā šogad konkursā pieda-
lījās četras meitenes un četri 
puiši.   

Šķiet, visredzamākais vār-
da tiešā nozīmē ir vicemisters 
Gints Andžāns. Jaunietis ir 
uzlecošā teātra zvaigzne, ska-
tuves cilvēks, un lai arī pats 
neuzskata, ka konkurss bū-
tu kā ievērojami ietekmē-
jis viņa turpmāko karje-
ru, dalība šādā konkursā 
un skatuves dzīve tomēr 
ir savstarpēji saistītas lie-
tas. 

„Paldies jāsaka vecākiem 
un savam labākajam drau-
gam – Raivim Salietim-Ru-
dzītim, kurš togad ieguva ti-
tulu „Misters Madona 2005”. 
Atceros, parādījās informācija 
par konkursu un iespēju pie-
teikties. Sēdējām ar Raivi par-
kā, turpat pie kultūras nama, 
kad par to uzzinājām. Vienojā-
mies, ka katrs piedalīsimies, ja 
otrs piedalīsies, tāpēc abi no-
lēmām, joka un intereses pēc, 
piedalīties. 

Turpinājums 8. lappusē

Madonā  atgriežas konkurss „Mis un Misters Madona”

kritībai. Tieši tajā lai-
ka posmā mācījos Rī-
gā modeļu skolā, kas 
arī radīja manu pār-
liecību par piedalīša-
nos konkursā. 

 Tā bija nejau-
ša apstākļu sakritība. 
Kādā ierastā pievaka-
rē, kad pastaigājos, ne-
tālu no kultūras na-
ma ejot pa mazo ieliņu, 
uz vakara saulē iesildī-
ta vientuļa afišām no-
līmēta staba bija pie-
līmēta informācija par 
konkursu, kur atlase 
bija jau teju pēc dienas. 
Kam tūlīt manās domās 
sekoja apstiprinošs „jā” 
un manas vecmammas 
atbalsts. Tas arī ir lielākais 
paldies –  manai vecmammai 

un man pašai, un, protams, ci-
tādāks, profesionālais paldies 
tiem cilvēkiem, kuri bija iein-
teresēti, lai tāds konkurss uz-
sāktu savu pirmo dzīves gadu 
un turpinātos.

Man motivācija bija pierā-
dīt, ka gribasspēks lielāks par 
bailēm. Es to varu un man iz-
dosies! Atceros, ka gatavoša-
nās process bija jauks, piesāti-
nāts ar dažādiem notikumiem 
– iznācienu iestudējums, fri-
zieri, šuvējas, satiktas mei-
tenes no dažādām pilsētām, 
katra ar savu dzīves dažādī-
bu un konkursa rīkotāji ar sa-
vu pieredzi. Uzskatu, ka cilvē-
kam vienmēr ir jābūt koptam 
gan iekšēji, gan ārēji, jācenšas 
būt harmonijā ar sevi, citādi 
cilvēks nav spējīgs radīt piln-
vērtīgas lietas. Manā dzīvē tas 

Šķiet, visredzamākais vār-
da tiešā nozīmē ir vicemisters 
Gints Andžāns. Jaunietis ir 
uzlecošā teātra zvaigzne, ska-
tuves cilvēks, un lai arī pats 
neuzskata, ka konkurss bū-
tu kā ievērojami ietekmē-
jis viņa turpmāko karje-
ru, dalība šādā konkursā 

„Paldies jāsaka vecākiem 
un savam labākajam drau-

bija notikums, kurš bija jāiz-
dzīvo, jāiepazīst jauni cilvēki 
un jāatrodas dažādās situāci-
jās. Tā ir laba pieredze un dzī-
ves skola jaunam cilvēkam, 
kam viss vēl priekšā. Kā arī 
lieliska dāvana – „Zelta uzve-
dības grāmata”, kas tiešām ir  
vērtīga manta, kurai vajadzē-
tu būt katrā mājas bibliotēkā!

Šā gada konkursantiem 
novēlu palikt pašiem par sevi, 
nepazaudēties, būt īstiem, ne-
samākslotiem. Spēks ir labām 
domām un patiesām sajūtām. 
Necentieties kādam izpatikt 
vai atdarināt kādu. Koncen-
trējieties uz savu paveicamo 
darbu un izdariet to pēc savas 
labākās sirdsapziņas. Izbau-

to, kurš būs uzvarētājs. „To 
jau noteiks citi cilvēki,” nosa-
ka „Misters Madona 1999”.      

inga Krūma – 

Līga Stradiņa 
kļuvusi par veiksmīgu rotu 
dizaineri.

Inga Krūma.

Skats no konkursa 1999. gadā. 
Otrais no labās – Viktors Bartušs. 

Konkursā „Mis un 
Misters Madona 2005” piedalījās astoņi jaunieši, no kuriem Ilze Jankovska 

joprojām turpina piedalītie skaistumkonkursos visā pasaulē.

Astoņi no deviņiem dalībniekiem ir bijušie un esošie Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkņi. Tāpēc 
direktore Vanda Maderniece sūta īpašu sveicienu: 

„Esmu lepna par to, ka atlasi izturējuši jaunieši, kuri pārsvarā ir ģimnāzijas audzēkņi un ab-
solventi. Te noteicošais nav tikai ārējais izskats, bet personības briedums un talantu kopums. Uz-
varēs tikai divi jaunieši, bet visi iegūs savai turpmākai dzīvei neatsveramu pieredzi, izpratni par 
lietām, ko neiemāca neviena augstskola. Novēlu izturību, pārliecību par sevi un gandarījumu par 
doto iespēju!”

Savukārt Malvīnei kā jau Sarkaņu meitenei sirsnīgs sveiciens no Sarkaņu 
pagasta pārvaldes: 

„Plauksti kā zieds – valdzinošs un noslēpumains, kura īpašais skais-
tums slēpjas tieši viducī, tur, no kurienes pasmeļams dzīvīguma nektārs un 
košām krāsām piepildīti mirkļi, par kuriem priecāties pašai un dalīties ar 
citiem… Lai Tev veicas!”
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Ilze Jankovska pārstāv Latviju 
dažādos starptautiskos konkursos. 

Madonā  atgriežas konkurss „Mis un Misters Madona”
Turpinājums no 7. lappuses

Pēc tam sekoja ļoti intere-
sants un radošs process – ga-
tavošanās konkursam un pats 
konkurss, ko tagad, noskato-
ties ierakstā, ir ļoti jautri re-
dzēt un atcerēties. Dalība šajā 
konkursā manu dzīvi nav ie-
tekmējusi. Tas bija īss, inte-
resants fragments no dzīves, 
ko atcerēties ar pozitīvām 
atmiņām. Prieks un gan-
darījums par savu labāko 
draugu, kurš ieguva titulu 
Misters Madona. Es ļoti ar 
viņu lepojos! Un jā, zinu, ja 
kādreiz dzīvē nāksies iet pa 
mēli  apakšbiksēs – apakšā 
jāvelk peldbikses!

Šī gada konkursantiem 
es varētu novēlēt izbaudīt 
procesu, jo tas “ATGRIE-
ŽAS”, kas, cerams, nozīmē 
vizuāli radošu un atraktīvi ko-
šu šovu, tāpēc piedalīšanās ta-
jā varētu būt interesanta pie-
redze un spilgtas atmiņas visai 
dzīvei. Un… Varēs, vēlāk dzī-
vē, bērniem parādīt!”

Savukārt Ilze Jankovska, 
„Mis Madona 2005” ne mir-

kli neslēpj lielo gandarījumu 
par piedalīšanos, Ilze pašlaik 
lieliski apvieno māmiņas pie-
nākumus ar darbošanos savā 
balles deju studijā.

„Paldies vēlos pateikt 

pirmkārt Dacei Ādam-
sonei, kas tobrīd strā-
dāja kultūras namā 
un vadīja teātra gru-
pu, kurā aktīvi iesais-
tījos. Tieši Dace man 
ieteica piedalīties kon-
kursā. Paldies gribu pa-
teikt arī grupas „Forte” 
horeogrāfam Rolandam, 
kas ar mums strādāja un 
mācīja dejot pietiekami 
sarežģītas horeogrāfijas. 
Konkursa laikā ar mums 
strādāja arī psihologs, sti-
lists, mācīja aktiermeis-
tarību. Un, protams, ve-
cākiem paldies – tētis 
vienmēr sagaidīja ar gata-
vām vakariņām, jo treniņi 
bieži beidzās ļoti vēlu. 

Piedalīties izlēmu tāpēc, 
ka, būdama maza meite-
ne, sapņoju kļūt par mode-
li, skaistuma karalieni, bieži 

vēroju žurnālus un mazliet at-
ļāvos sapņot. Tīņa vecumā  bi-
ju mazliet apaļīga, taču kādā 
dienā apņēmos  nomest lieko 
svaru. Daudz sportoju, skrē-
ju, gāju uz fitnesa zāli, spēlēju 
basketbolu. Uzskatu, ka svara 

nomešana pavēra man ceļu! 
Konkursa gatavošanas pos-

mā pats jaukākais bija laiks, 
ko pavadīju kopā gan ar kon-
kursantiem, gan pasniedzē-
jiem, kas deva daudz zināšanu. 
Atceros, mēs nejutām nekādu 
savstarpēju spriedzi vai sān-
censību. Patiesībā šis mazais 
konkurss Madonā man pavē-
ra daudz plašākus ceļus, ko 
nekad pat sapņos nebūtu ce-
rējusi! Par to man jāpasakās 
Intai Fogelei, kas mani pabī-
dīja tālāk. Iekļuvu Mis Latvija 
finālā, kam sekoja daudzi pa-
saules konkursi Ķīnā – Miss 
Model of the World, Filipīnās 
startēju konkursā Miss Earth, 
Malaizijā – Miss tourism inter-
national, Malā – Miss Bicini, 
Kiprā – Miss Pearl of Europe 
un citos konkursos. Strādāju 
par modeli arī modes skatēs. 

Mana dzīve izmainījās, jo 
nācu no nebūt ne turīgas ģime-
nes un pēkšņi varēju uz skatu-
ves no Pelnrušķītes pārvērs-
ties par Princesi. Arī šobrīd, 
kad laiks, aizbraucu uz kādu 
konkursu, lai redzētu pasau-
li un gūtu vienreizējus iespai-

dus. Šobrīd aktīvi dejoju sporta 
dejas, kas arī nāk no konkur-
siem, jo mums bija jāmācās 
valsis un daudzas citas dejas. 

Piedaloties konkursos var 
gūt lielu pieredzi, pirmkārt, mā-
cēt pasniegt sevi kā lēdiju, sie-
vieti, kas pārzina etiķeti un 
uzvedības normas, kā pareizi 
uzvesties pie galda, atbildēt uz 
jautājumiem preses konferen-
cēs, mācēt skaisti ģērbties. Kon-
kursi, it sevišķi pasaules, iemāca 
komunicēt ar cilvēkiem dažādās 
valodās, es viennozīmīgi uzlabo-
ja angļu valodas zināšanas. 

 Šī gada konkursantiem no-
vēlu, lai katram būtu vēlmes, 
sapņi un cerības, un agrāk vai 
vēlāk tās piepildīsies! Esiet at-
vērti un cītīgi treniņu laikā. Ja 
vēlaties sasniegt rezultātus, 
vajag strādāt ar pilnu atdevi, 
vienmēr būt laikā, būt no sirds 
draudzīgiem un izpalīdzīgiem, 
pamanīt cilvēkus un palīdzēt 
viņiem, jo iegūtais kronis ir ti-
kai parasts metāla gabals, tas 
sirdi nesildīs.” 

Materiālu apkopoja 
DZINTRA STRADIŅA

Skaistumkopšanas salons 
Saulespuķe Upes ielā 3, Madonā, 
jau darbojas vairāk nekā astoņus 
gadus. Salonā valdošā atmosfēra 
un piedāvātie skaistumkopšanas 
pakalpojumi – kosmētiskās 
procedūras, masāžas, sejas un 
ķermeņa kopšana, ir ļāvušas 
piesaistīt salonam aizvien 
vairāk jaunu klientu. 

2008. gadā pakalpojumu 
sniegšanas jomā salons ir iegu-

vis balvu „Latvijas labākais tir-
gotājs”.

Salona Saulespuķe īpaš-
niece Heike Inese Saecker ne-
mitīgi pilnveido un papildina 
piedāvāto pakalpojumu klās-
tu. Jau janvārī piedāvāsim jau-
numu visā Madonas novadā 
un tā apkārtnē – liekā apma-
tojuma likvidēšanu, izmanto-
jot augsto tehnoloģiju pēdējo 
sasniegumu – IPL-SHR Inten-
se Pulsed Light (augstas in-

tensitātes impulsa gaisma). Šī 
ir visefektīvākā metode nevē-
lamā apmatojuma likvidēša-
nai gan sievietēm, gan arī vī-
riešiem. Vīrieši var to veikt ne 
tikai estētiskos, bet arī tera-
peitiskos nolūkos (folikula, ie-
auguši matiņi, bārdas augša-
nas zona utt.). Fotoepilācijas 
laikā epiderma tiek aizsargā-
ta ar patīkamu dzesēšanas sis-
tēmu, kas nodrošina nesāpīgu 
procedūras norisi bez apdegu-

ma riska. Procedūra ir iespēja-
ma arī bezpigmenta matiņiem 
(blondi, sirmi, rudi mati). Jau-
kākais ir tas, ka nevēlamie ma-
tiņi fotoepilācijas procedūras 
rezultātā neataug. IPL iekārta 
iegādāta projekta Lauku attīs-
tības programmas pasākuma 
“Lauku ekonomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros.

Itāļu filozofs Fičīno 
ir teicis: „Skaistums ir 
trejāds – dvēseles, miesas 
un balss. Dvēseles skais-
tums tiek izzināts ar prā-
tu; miesas – tverts ar acīm; 
balss – tikai sadzirdēts”. 
„Mis un Misters Madona 
2013” konkursantiem salo-
na Saulespuķe darbinieces 
novēl – esiet skaisti! Veik-
smi konkursā un – uz tikša-
nos Saulespuķē!

Atkal rudens mūs bagātīgi apdā-
vina ar krāsu prieku, savukārt, 
dziedošo un muzicējošo ģimeņu 
Madonas un citu Vidzemes novadu 
„Spiets’’ 2. novembrī Madonas 
kultūras namā savai Tēvzemei 
jubilejas gadā dāvina svētku un 
mūzikas prieku.

Koncerta divās daļās sa-
vus skatītājus un klausītājus 
priecēs LNT „Dziedošo ģime-
ņu svētku” laureāti Vītoli no 
Liezēres, Zaļkalniņi no Liel-
vārdes, kā arī dalībnieki  –  
Beitiku ģimene no Rīgas un 
Baumaņi no Aizkraukles, kas 
LNT šovā piedalās jau otro 
gadu pēc kārtas, izraisot ska-
tītāju atbalstu kā atraktīva 
starptautiska ģimene, Gavari-
Noviki no Meirāniem, kā arī 
Bērziņu ģimene no Madonas.
Pasākuma 1. daļā pateicī-
bā par gūto mantojumu, ko 
atstājuši izcili Madonas no-
vada kultūras, izglītības un 
sabiedriskie darbinieki, re-

dzēsim nelielu Kārļa Kumsā-
ra veidoto videoatskatu, kurā 
Jāņa Šūstera, Eduarda Kļa-
viņa un citu autoru fotogrā-
fijās redzēsim Latvijas, to-
starp arī Madonas novada, 
Trīszvaigžņu ordeņa kava-
lierus – kordiriģentu Haral-
du Medni, skolotāju, dzej-
nieci Adīnu Ķirškalni,  
dzejnieku,  sabiedrisko darbi-
nieku Andreju Eglīti.

Pieminēsim garamantu un 
vēsturisko liecību glabātāju 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja direktori Elzu 
Rudenāju, radošo deju peda-
goģi, Dziesmu un deju svēt-
ku virsvadītāju Latvijā Dzid-
ru Rubeni, dzejnieku, mūziķi, 
mākslinieku, Madonas māks-
las skolas dibinātāju Jāni Sim-
sonu, komponistu, kordiriģen-
tu, ilggadējo Madonas rajona 
koru virsvadītāju Valdi Bre-
ģi, skolotāju, kultūras un sa-
biedrisko darbinieku Artūru 
Treici; ļaudis, kuri rosināju-
ši plaukt daudziem talantiem 

Dziedošo un muzicējošo ģimeņu „Spiets” 
norisināsies savai Tēvzemei

Vidzemes “Spieta” krustmāte Anita Kļaviņa.                                                              Agra Veckalniņa foto.

Madonas novada ģimenēs, aiz-
nesot mūsu novada vārdu Lat-
vijā un aiz tās robežām.

Koncertuzvedumu kup-
linās TDA “Vidzeme”, vadī-
tājs Andris Ezeriņš, Madonas 
Valsts ģimnāzijas (MVĢ) 7.–9. 
klašu deju kolektīvs Svetlanas 
Rudzītes vadībā, LNT šova 

“O Karte” dalībnieks Oskars 
Deigelis, solisti – komponists, 
mūziķis Uldis Deigelis, Anita 
Deigele un MVĢ audzēkņi Di-
dzis Melderis, Anete Vītoliņa.
To visu, nu jau tradicionāli, 
vadīs MVĢ audzēkņi Matīss 
Budovskis un Kristaps Šķēls, 
Latvijas Kultūras koledžas au-

dzēknis, pasākuma režisore – 
Anita Kļaviņa. 

Tā būs iespēja ieraudzīt 
un gūt pieredzi ģimeņu talan-
tu izaugsmei gadu garumā.

Sirsnīgs paldies pasā-
kuma atbalstītājiem Mado-
nas novada pašvaldībai, SIA 
Erante, Madonas PB “Ma-
donas maiznieks”, laikraks-
tiem “Stars” un “Madonas 
Novada Vēstnesis”, labvē-
ļiem – SIA „Junge” Krūmi-
ņa beķerejai, veikalam “Lau-
ku labumi”, SIA “Dzelmēni”, 
SIA “Elīze”, SIA Meiers vei-
kalam “Ziedu dārzs”, grā-
matnīcai “Zvaigzne ABC”, 
Madonas BJC, Madonas kul-
tūras namam un daudziem 
citiem Spieta draugiem! 
Ieeja pasākumā bez maksas.

Uz mīļu saredzēšanos un 
sadzirdēšanos!

ANITA KĻAVIŅA, 
Madonas un citu Vidzemes novadu 

dziedošo un muzicējošo ģimeņu 
“Spieta” vadītāja 

„Saulespuķe” atbalsta jauniešus un sniedz jaunus pakalpojumus
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Apstiprināti
ar Madonas novada pašvaldības domes 2013. gada  
25. aprīļa lēmumu Nr. 234 (protokols Nr. 8, 15. p)

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 21. pan-
ta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 10. pun-
ktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu,  Minis-
tru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr. 491 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11. punktu, Ministru kabine-
ta 04.04.2006. noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13. punktu

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Noteikumos „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uz-
skaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā” 
(turpmāk „Noteikumi”) lietotie termini: 

1.1. Mājas dzīvnieki – Noteikumu izpratnē mājas (istabas) 
suņi un kaķi; 

1.2. Administratīvi teritoriālā vienība – Madonas novada 
pašvaldības attiecīgā pagasta vai Madonas pilsētas teritorija.

2. Noteikumi nosaka prasības, kādas ir jāievēro Madonas no-
vadā Mājas dzīvnieku reģistrācijai, uzskaitei, turēšanai, kā arī 
nosaka Mājas dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pie-
nākumus, kā arī klaiņojošu Mājas dzīvnieku izķeršanas kārtī-
bu Madonas novadā. 

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Ma-
donas novadā, lai Mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus 
cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt Mājas dzīvnieku reģistrā-
ciju un uzskaiti, samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu skai-
tu, novērst dzīvnieku infekcijas slimību izplatību, kā arī dzīvnie-
ku klaiņošanu. 

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietva-
ros uzrauga un kontrolē Madonas novada pašvaldības iestādes 
un komercsabiedrības un biedrības vai nodibinājumi, ar kurām 
Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu vai 
šim mērķim izveidojusi institūciju. 

II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas un uzskaites kārtība 

5. Madonas novadā esošos mājas dzīvniekus var reģistrēt 
atbilstoši Ministru Kabineta izdotajos noteikumos noteikta-
jai kārtībai mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē (turpmāk „Mā-
jas (istabas) dzīvnieku datubāze”), izmantojot vienoto valsts un 
pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, vienā no šādiem 
veidiem: pie praktizējoša veterinārārsta, valsts aģentūrā „Lauk-
saimniecības datu centrs” vai Madonas novada pašvaldībā. Ma-
donas novada pašvaldībā Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju 
veic pašvaldības darbinieks, kuram Mājas dzīvnieka īpašnieks 
vai turētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu (juridiskās 
personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu pilnvarojumu) un 
mājas dzīvnieka pasi vai aizpildītu Ministru kabineta noteiku-
mos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto 
reģistrācijas veidlapu.

6. Pašvaldības darbinieks, pamatojoties uz mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieka vai turētāja iesniegtajiem dokumentiem, 
veic vienu no darbībām:

6.1. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku Mājas (istabas) dzīv-
nieku datubāzē un iekasē normatīvos aktos noteiktajā apmērā 
maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju;

6.2. ievada Mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē informāciju 
par mājas (istabas) dzīvnieku un izsniedz dzīvnieka īpašniekam 
vai turētājam no vienotās datubāzes izdrukātu valsts aģentūras 
„Lauksaimniecības datu centrs” rēķinu par dzīvnieka reģistrā-
ciju. 

7. Par Mājas dzīvnieku turēšanu Madonas novadā ir jāmak-
sā ikgadēja pašvaldības nodeva saskaņā ar Madonas novada paš-
valdības saistošiem noteikumiem par pašvaldības nodevu par su-
ņu un kaķu turēšanu Madonas novadā. 

8. Līdzekļi, kas tiek iegūti no maksas par Mājas dzīvnieku 
reģistrāciju un ikgadējās Mājas dzīvnieku turēšanas nodevas, 
tiek izlietoti Mājas dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai, Mājas 
dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, dzīvnieku patversmes uz-
turēšanai, speciālu suņu pastaigu laukumu ierīkošanai un uztu-
rēšanai, dzīvnieku kapsētas iekārtošanai un uzturēšanai un citu 
aktivitāšu organizēšanai, kas saistīta Mājas dzīvnieku reģistrā-
ciju, uzskaiti, turēšanu un izķeršanu. 

III. Mājas dzīvnieku īpašnieku un turētāju 
pienākumi 

9. Nodrošināt Mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām. 

10. Pēc Mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas tā īpaš-
nieks vai turētājs nekavējoties ziņo tās administratīvās teritoriā-
lās vienības vadītājam (attiecīgā pagasta pārvalde vai Madonas 
pilsēta), kuras teritorijā Mājas dzīvnieks pazudis. 

11. Ja mājas dzīvnieks nav reģistrēts mājas (istabas) dzīvnie-
ku datubāzē un Mājas dzīvnieks atrodas ārpus tā īpašnieka vai 
turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas bez īpašnieka 
vai turētāja klātbūtnes, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodroši-
na, ka dzīvnieks ir identificējams.   

12. Madonas pilsētā un novada ciemos ārpus norobežotās te-
ritorijas suns bez pavadas nedrīkst atrasties zaļajā zonā (piemē-
ram, parki, skvēri, pļavas, brīvdabas estrādes, pašvaldībai piede-
rošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zaļā zona).

IV. Klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu 
Mājas dzīvnieku izķeršana un izolācija 

13. Klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušo Mājas 
dzīvnieku izķeršanu attiecīgajā administratīvi teritoriālajā vienī-
bā organizē attiecīgā administratīvi teritoriālās vienības vadītājs. 

14. Pēc informācijas saņemšanas par klaiņojošo vai bezpa-
līdzības stāvoklī nonākušo Mājas dzīvnieku Pašvaldības darbi-
nieks izbrauc uz dzīvnieka atrašanās vietu. Izbraukšanas laiks 
– nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc informā-
cijas saņemšanas. 

15. Klaiņojošie vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušie Mājas 
dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

16. Pašvaldības darbinieks, ja viņam pēc dzīvnieka identifi-
kācijas datiem ir iespējams noteikt dzīvnieka īpašnieku vai tu-
rētāju, dzīvnieku nogādā, ja tas ir iespējams, dzīvnieka īpašnie-
kam vai turētājam. Ja Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs par 
Mājas dzīvnieku ir samaksājis ikgadējo pašvaldības nodevu, tad 
dzīvnieka īpašniekam vai turētājam nav jāmaksā izdevumi par 
dzīvnieka izķeršanu un transportēšanu. Dzīvnieka īpašnieks vai 
turētājs, no minēto izdevumu maksāšanas, atbrīvots vienu reizi 
viena kalendārā gada periodā, par vienu dzīvnieku, par kuru no-
maksāta, pašvaldības nodeva par dzīvnieka turēšanu.  

17. Ja pašvaldības darbiniekam pēc dzīvnieka identifikāci-
jas datiem ir iespējams noteikt dzīvnieka īpašnieku vai turētāju 
un dzīvnieku iespējams nogādāt dzīvnieka īpašniekam vai turē-
tājam, un nav piemērojams šo Noteikumu 16. punkts, dzīvnieka 
īpašnieks vai turētājs maksā dzīvnieka izķeršanas un transpor-
tēšanas izdevumus saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu par 
dzīvnieka izķeršanas un transportēšanas izdevumu apmēru.  

18. Pašvaldības darbinieks, ja viņam pēc dzīvnieka identifi-
kācijas datiem nav iespējams noteikt dzīvnieka īpašnieku vai tu-
rētāju, dzīvnieku nogādā dzīvnieku patversmē, ar kuru pašval-
dībai ir noslēgts līgums.   

19. Patversmē nogādāto Mājas dzīvnieku pašvaldības darbi-
nieks nodod patversmes darbiniekam ar nodošanas – pieņemša-
nas aktu. 

20. Ja ar dzīvnieka īpašnieku vai turētāju nav iespējams sa-
zināties vai dzīvnieka īpašnieks vai turētājs tiek noskaidrots pēc 
tam, kad dzīvnieks ir ievietots dzīvnieku patversmē, tad dzīv-
nieka īpašnieks vai turētājs samaksā dzīvnieka izķeršanas un 
transportēšanas izmaksas, ņemot vērā šo Noteikumu 16.pun-
ktu, un dzīvnieku patversmes izmaksas, kas saistītas ar dzīvnie-
ka izmitināšanu un aprūpi.   

21. Ja Pašvaldības darbinieka patversmē nodotajam dzīvnie-
kam nav izdevies atrast dzīvnieka īpašnieku vai turētāju vai citu 
īpašnieku, pašvaldība sedz dzīvnieku patversmes izmaksas, kas 
saistītas ar dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi, par termiņu, kas 
nav ilgāks par 14 dienām. Ja dzīvnieks tiek atdots īpašumā par 
samaksu citai personai, patversme atmaksā pašvaldībai pašval-
dības samaksātos izdevumus, kas saistītas ar dzīvnieka izmiti-
nāšanu un aprūpi. Ja samaksas par dzīvnieku apmērs pilnā ap-
mērā nesedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka izmitināšanu 
un aprūpi, tad saņemtā samaksa dalāma uz pusēm.

22. Par pie dzīvnieku patversmes atstātajiem Mājas dzīvnie-
kiem patversmes darbinieks sastāda aktu. Ja šādu dzīvnieku nav 
izdevies atdot citam īpašniekam, pašvaldība sedz dzīvnieku pat-
versmes izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka izmitināšanu un ap-
rūpi, par termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām. Ja dzīvnieks tiek 
atdots īpašumā citai personai par samaksu, patversme atmaksā 
pašvaldībai pašvaldības samaksātos izdevumus, kas saistītas ar 
dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi. Ja samaksas par dzīvnieku ap-
mērs pilnā apmērā nesedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka iz-
mitināšanu un aprūpi, tad saņemtā samaksa dalāma uz pusēm.

 

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība par saistošo noteikumu 
neievērošanu 

23. Tiesības kontrolēt šajos Noteikumos noteikto prasību ie-
vērošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir: 

23.1. policijas amatpersonām, pildot dienesta pienākumus; 
23.2. pašvaldības kārtībniekiem. 
24. Tiesības pieņemt lēmumu par administratīvā soda uzlik-

šanu saistībā ar šajos Noteikumus noteikto prasību neievēroša-
nu savas kompetences ietvaros ir: 

24.1. pašvaldības Administratīvajai komisijai; 
24.2. policijas amatpersonām un pašvaldības kārtībniekiem. 
25. Šo Noteikumu 23. punktā minētās amatpersonas ir tie-

sīgas nesastādīt protokolu par šajos Noteikumos paredzētajiem 
pārkāpumiem gadījumos, ja noteiktais sods nepārsniedz LVL 
20,00 un to uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vai konsta-
tēšanas vietā, izsniedzot soda naudas kvīti atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. Ja pārkāpējs nepiekrīt soda uzlikšanai vai ir citi 
apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarī-
šanas vai konstatēšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu prasībām un 

iesniedz izskatīšanai Administratīvajai komisijai. 
26. Par šo Noteikumu prasību neievērošanu: 
26.2. par noteikumu 11. punkta pārkāpumu – izsaka brīdi-

nājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 25,00; par tādiem pa-
šiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no LVL 25,00 
līdz LVL 100,00;   

26.2. par noteikumu 12. punkta pārkāpumu – izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 25,00; par tādiem pa-
šiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no LVL 25,00 
līdz LVL 100,00. 

27. Sods un tā izpilde neatbrīvo personu no pienākuma no-
vērst pārkāpumu, kā arī tā sekas. 

28. Šajos Noteikumos minēto amatpersonu izdotos adminis-
tratīvos aktus, kas izdoti par šo noteikumu pārkāpšanu, var ap-
strīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

29. Administratīvās komisijas lēmumu par administratīvā 
soda uzlikšanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

30. Pašvaldības kārtībnieks ir tiesīgs sastādīt administratī-
vo pārkāpumu protokolu arī par likumu un Ministru Kabineta 
noteikumu, kuri regulē Mājas dzīvnieku turēšanu, reģistrēšanu, 
pārvadāšanu, tirdzniecību, pārkāpumiem Madonas novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā.   

VI. Noslēguma jautājums 

31. Mājas dzīvnieki mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē obli-
gāti reģistrējami sākot ar 2016. gada 1. jūliju. 

32. Jebkura persona ir tiesīga Madonas pilsētā un lauku ap-
dzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā turēt sterilizētu bezsaim-
nieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.

33. Līdz līguma ar dzīvnieku patversmi noslēgšanai, klaiņo-
jošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušos Mājas dzīvniekus no-
gādā Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas noda-
ļā. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi, 
dzīvnieka īpašnieks vai turētājs sedz to faktiskajā apmērā. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Madonas Novada Vēstnesis”, 2013. gada 18. oktobrī. 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada domes 25.04.2013.  
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un 
izķeršanas noteikumi Madonas novadā” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Madonas novada pašvaldības saistošie 
noteikumi  „Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un 
izķeršanas noteikumi Madonas novadā” 
izstrādāti, lai noteiktu prasības, kādas ir 
jāievēro Madonas novadā mājas dzīvnieku 
reģistrācijai, uzskaitei, turēšanai, kā arī 
noteiktu mājas dzīvnieku īpašnieka un 
turētāja tiesības un pienākumus, kā arī 
klaiņojošu mājas dzīvnieku izķeršanas 
kārtību Madonas novadā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

 Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar 
LR likuma “Par pašvaldībām" 21. panta 
pirmās daļas 16. punktu un 43. panta 
pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku 
aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,  
Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu 
Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība” 11. punktu, Ministru 
kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr. 266 
„Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai” 13.punktu. 
Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu 
un tīru vidi Madonas novadā, lai mājas 
dzīvnieku turēšana neradītu draudus 
cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt 
mājas dzīvnieku reģistrāciju un uzskaiti, 
samazināt mājas dzīvnieku radīto traumu 
skaitu, novērst dzīvnieku infekcijas slimību 
izplatību, kā arī dzīvnieku klaiņošanu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

4. Informācija par plānoto 
ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Personas saistošo noteikumu 
piemērošanā var griezties Madonas 
novada pašvaldībā.

6. Informācija par 
sabiedrisko apspriešanu, 
saskaņošanu un 
konsultācijām ar 
privātpersonām

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

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas 
noteikumi Madonas novadā
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Madonas novada pašvaldība 
ir uzsākusi sadarbību ar Riga 
Business School studiju kursa 
Sartup Lab ietvaros, lai izpētītu 
un izstrādātu stratēģijas 
vairākos Uzņēmējdarbības 
atbalsta un attīstības nodaļas 
projektos. 

Riga Business School ir Rī-
gas Tehniskās Universitātes 
struktūrvienība un ir viena no 
vadošajām uzņēmējdarbības 
un menedžmenta augstskolām 
Latvijā. Augusta nogalē sko-
las vadība un studenti bija ie-
radušies Madonā, lai iepazītos 
ar projektu tēmām un klātie-
nē apskatītu projektos ietver-
tos objektus: Barkavas profe-
sionālo vidusskolu, Sporta un 
atpūtas bāzi „Smeceres sils” 
un 2 potenciālās vietas indus-
triālā parka izveidei. Barkavas 
arodvidusskolā arī notika kur-
sa nometne. Laikā posmā no 
septembra līdz decembrim stu-
denti veiks pētījumus un sadar-
bībā ar mentoriem un četriem 
projekta koordinatoriem no 
Madonas novada  izstrādās pē-
tījumus un stratēģijas sekojo-
šiem attīstības projektiem Ma-
donas novadā: 

Industriālās zonas attīs-
tība Madonā. Madonas nova-
da pašvaldība šobrīd strādā pie 
Industriālās zonas projekta iz-
strādes. Šobrīd ir apzinātas di-
vas potenciālās industriālās zo-
nas vietas, kuras attīstīt, un 
tiek veikta izpēte, lai sapras-
tu novadam izdevīgākos attīs-
tības scenārijus. Sadarbības 
ar RBS projekta ietvaros stu-
denti pētīs faktorus, kas ir bū-
tiski industriālā parka attīstī-
bas sākumposmā: vieta, labākā 
īpašumtiesību un pārvaldības 
struktūra, nozares, kas sekmīgi 
varētu attīstīties Madonā u.c. 
Izstrādājot priekšlikumus, tiks 
pētīti un analizēti vismaz 5 citi 
industriālie parki, kas atrodas 
Madonai līdzvērtīgās vietās, lai 
pārņemtu labāko pieredzi. Pro-
jekta laikā paredzēts izstrādā-
tos priekšlikumus apspriest ar 
Madonas novada uzņēmējiem. 
Šajos projektā studenti strā-
dās trīs grupās, katrā pa 4 cil-
vēkiem. 

Informāciju Tehnolo-
ģiju un programmēšas at-
tīstība Madonas novadā. 
Realizējot programmēšanas 
apmācību skolās un sadarbo-
joties ar Accenture Latvija fili-
āli IT speciālistu piesaistē, mū-

su mērķis ir vismaz 80 cilvēki, 
kas ir nodarbināti Informāci-
ju tehnoloģiju jomā 2020. gadā 
Madonā. Projekta norises laikā 
tiks izpētīta IT uzņēmumu pie-
redze, atverot filiāles ārpus lie-
lajām pilsētām, izvērtēti plusi, 
mīnusi un izstrādāts darbības 
plāns IT uzņēmumu un speciā-
listu piesaistei Madonai. Jau-
niešiem tiks dots uzdevums 
izstrādāt kampaņu jauno spe-
ciālistu piesaistei Madonas no-
vadam. Projektā iesaistījušies 
4 studenti.

Barkavas profesionālās 
vidusskolas attīstības nā-
kotne. Raugoties uz profesio-
nālās izglītības sistēmas pār-
maiņām, ļoti iespējams, ka 
2014. gadā Barkavas arodvi-
dusskola no Valsts pārvaldītas 
skolas pāries pašvaldības pār-
ziņā, tāpēc ir būtiski jau šo-
brīd izstrādāt attīstības vir-
zienus, kurus varētu realizēt 
skolai pārejot pašvaldības pār-
ziņā. Projekta ietvaros tiks 
veikts pētījums par profesionā-
lās izglītības attīstības tenden-
cēm un pieredzi, kā arī izvēr-
tēts darba tirgus pieprasījums 
un noteiktas specialitātes, ku-
ras būs pieprasītas novadā un 
reģionā nākamajos 5–10 ga-

dos. Sadarbībā ar RBS mēģinā-
sim izveidot stratēģija, kā izvei-
dot konkurētspējīgu apmācību 
programmu piedāvājumu, kas 
būtu īstenojama kopā ar nova-
da uzņēmējiem, veidojot sadar-
bību starp uzņēmējiem, skolu 
un pašvaldību, lai radītu pēc ie-
spējas efektīvāku profesionālās 
izglītības iestādi. 

Sporta un atpūtas bā-
ze „Smeceres sils” –  labā-
ka rītdiena sākas jau šo-
dien. Lai sporta un atpūtas 
bāze „Smeceres sils” nākotnē 
piesaistītu arvien vairāk dažā-
da vecuma aktīva dzīves stila 
iedzīvotājus, studenti projekta 
ietvaros izpētīs bāzes esošo pie-
dāvājumu un raksturlielumus, 
kā arī finansiālos rādītājus. 
Tiks izpētītas arī labākās līdzī-
ga tipa sporta bāzes kaimiņval-
stīs. Studenti kopā ar projekta 
koordinatoru Gunāru Ikaunie-
ku izvēlēsies 2 bāzei svarīgā-
kos attīstības faktorus, lai kat-
ru no tiem izpētītu dziļāk un 
izstrādātu faktora ieviešanas –  
realizācijas plānu šodienai. Ar 
idejām par sporta un atpūtas 
bāzes attīstību dalīsies 10 stu-
denti.

Projektu rezultāti tiks pre-
zentēti decembrī. 

“Madona  
var labāk!” – 
otrā kārta
Madonas novada pašvaldība rīko 
biznesa ideju konkursa ''Madona 
var labāk!'' otro kārtu. Konkursa 
kopējais balvu fonds ir 3000 latu.

Pēc  konkursa "Madona 
var labāk!" pirmās kārtas šā 
gada pavasarī tika nodibinā-
ti trīs jauni uzņēmumi – SIA 
"Sigma Lab", kas nodarbojas 
ar web risinājumu izstrādi, 
SIA "Dreamsleep", kuri ražo 
unikāla dizaina spilvenus un 
Māra Zvēra uzņēmums, kas 
nodarbojas ar vēsturisko loku 
ražošanu. 

Konkursa otrajā kārtā pa-
redzēts, ka pašvaldība sti-
mulēs jaunos uzņēmējus, 
piedāvājot līdzfinansējumu 
projektu īstenošanai. Līdzfi-
nansējuma apmērs vienai ide-
jai vai projektam līdz 1000 la-
tiem. Projektu konkurss 
paredzēts fiziskām perso-
nām, kuras vēlas uzsākt 
uzņēmējdarbību un jauna-
jiem uzņēmējiem, kuri sa-
vu darbību reģistrējuši ne 
agrāk kā 6 mēnešus pirms 
konkursa izsludināšanas 
dienas (2013. gada 7. oktob-
ra). 

Pieteikumu pieņemša-
na biznesa ideju konkur-
sam ''Madona var labāk!'' 
sāksies no 2013. gada 1. 
novembra.

Konkursa nolikums pie- 
ejams Madonas novada mā-
jaslapā www.madona.lv. 

Sīkāka informācijas par 
konkursu – Madonas nova-
da pašvaldības Uzņēmējdar-
bības atbalsta un attīstības 
nodaļā, 103. kabinetā, Saie-
ta laukumā 1, Madonā, tele-
foniski +371 20204906, vai e-
pastā: ilze.vogina@madona.lv. 
 

Madonas novada pašvaldība, 
sadarbojoties ar vienu no 
pasaules vadošajiem Informāciju 
tehnoloģiju uzņēmumiem, 
veicinās nozares attīstību novadā

INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS (IT) LATVIJĀ

Šobrīd IT nozare ir viena no 
tām nozarēm, kura Latvijā at-
tīstās ļoti strauji un darbaspē-
ka pieprasījums ir lielāks ne-
kā piedāvājums. Pēc dažādiem 
novērojumiem Latvijā ir ap-
tuveni 10 000 IT speciālistu 
uz 2 miljoniem iedzīvotāju, ta-
jā pašā laikā, Somijā šīs skait-
lis ir 100 000 IT speciālistu uz 
5,4 miljoniem iedzīvotāju. Līdz 
ar to var secināt, ka nozarei ir 
kur attīstīties. Arī atalgojums 
IT nozarē vidēji ir 3 līdz 4 rei-
zes augstāks kā vidējais atalgo-
jums valstī. Šobrīd ir novēroja-
ma tendence, ka arvien vairāk 
starptautiski IT uzņēmumi sāk 
izvietot savu uzņēmumu filiā-
les Latvijā.

 
START (IT)

Šā gada pavasarī viens no va-
došajiem Informāciju Tehnoloģi-
ju uzņēmumiem Latvijā un pa-
saulē Accenture kopā ar RTU, 
Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, Latvi-
jas Informātikas skolotāju aso-
ciāciju, Junior Achievement 
– Young Enterprise Latvija, 
web&mobile risinājumu izstrā-
des kompāniju „MAKIT” uzsāka 
projektu START (IT). Projekta 
mērķis ir dubultot IT studentu 
skaitu 10 lielākajās augstskolās 

3 – 5 gadu laikā. Start (IT) pro-
jekta ietvaros paredzēts apmā-
cīt Latvijas skolu informātikas 
skolotājus, lai tie varētu uzsākt 
fakultatīvu kursu programmē-
šanas apmācībai 6–7. klasē, iein-
teresējot skolēnus par IT noza-
ri un attīstot viņu kompetences. 
Šis projekts tiks ieviests visā Lat-
vijā un uz apmācībām pieteiku-
šies ap 200 skolotāju. Sīkāka in-
formācija par Start (IT) projektu 
pieejama http://www.startit.lv

IT ATTĪSTĪBA MADONAS 
NOVADĀ

Madonas novads ir izvirzī-
jis stratēģisku mērķi –  tuvāko 
5–10 gadu laikā attīstīt Infor-
māciju tehnoloģijas, kā vienu 
no nozarēm, kurā Madonas no-
vads būtu spēcīgs, panākt to, 
ka Madonā tuvāko 5 gadu lai-
kā, izveidojas vismaz viens spē-
cīgs informācijas tehnoloģiju 
uzņēmums, vai uzņēmuma fi-
liāle ar vismaz 15 darba vietām. 
Lai izvirzīto mērķi sasniegtu, 
esam uzsākuši plašāku sadarbī-
bu ar Accenture Latvijas filiāli. 
Informācijas tehnoloģiju noza-
res attīstība tiks izdalīta trīs 
daļās, kuras pakāpeniski īste-
nos sadarbībā ar skolām, IT uz-
ņēmumiem un citām pašvaldī-
bas struktūrām. 

Pirmkārt, START(IT) pro-
jekta ietvaros, ieviesīsim prog-
rammēšanas apmācību pamat-
skolā un vidusskolā. Uzsākot 
jauno mācību gadu, program-
mēšana tiek piedāvāta 7. klases 
skolēniem Madonas pilsētas 1. 
vidusskolā un Madonas Valsts 

ģimnāzijā, mazliet vēlāk šis fa-
kultatīvais kurss būs pieejams 
arī jauniešiem vidusskolas kla-
sēs. Tiek meklēti risinājumi 
arī tam, kā programmēšanas 
kursu varētu apgūt tie jaunie-
ši, kas jau ir beiguši vidussko-
lu, vai pat augstskolu, bet ir at-
griezušies Madonā, lai meklētu 
iespējas tepat uz vietas. 

Lai apgūtu programmēšanu 
pamata līmenī, ir nepieciešams 
aptuveni 25 semestru ilgs ap-
mācības periods, tā kā START 
(IT) projekta ietvaros tiek ielik-
tas pamatzināšanas un interese 
aptuveni 5 apmācību semestru 
garumā, tad ir nepieciešams 
rast risinājumu, kā nodroši-
nāt atlikušo 20 semestra kur-
su apmācību tepat uz vietas, 
Madonas novadā. Kā viena no 
opcijām varētu būt atsevišķa 
studiju kursa – programmēša-
nas izveide Barkavas profesio-
nālajā vidusskolā pēc tā, kad, 
provizoriski, ar 2014. gada 1. 
septembri šī skola pilnībā pār-
ies pašvaldības pārziņā. Tāpēc 
mēs jau šobrīd meklējam iespē-
jas Barkavas profesionālās vi-
dusskolas attīstībai.

Lai piesaistītu speciālis-
tus Madonas novadam, radītu 
izpratni par IT nozari arī ār-
pus Rīgas, esam vienojušies ar 
Accenture Latvijas filiāli par 
IT speciālistu piesaisti Mado-
nas novadam. Projekta ietva-
ros Accenture Latvijas filiā-
le ir gatava nodrošināt darbu 
IT speciālistiem Madonā, strā-
dājot no mājām. Šobrīd jau ir 
izsludinātas vakances, kurās 
būs pieejams darbs Madonā. 
No pašvaldības puses strādā-

jam pie tā, lai apzinātu novad-
niekus, kas strādā šajā nozarē 
un kuriem ir vēlme pārcelties 
uz Madonu. Tiks sagatavots 
piedāvājums jaunajiem spe-
ciālistiem, lai palīdzētu sa-
kārtot sadzīviskas lietas, kas 
saistītas ar pārcelšanos. Ša-
jā posmā tiek meklēti konkrē-
ti speciālisti ar pieredzi, lai iz-
veidotu kodolu, uz kura bāzes 
turpmāk varētu būvēt atseviš-
ķu uzņēmuma filiāli, pēc laika 
piesaistot jaunos speciālistus, 
kas būs apguvuši programmē-
šanu gan Madonā, gan arī ār-
pus Madonas. Šis solis ir sva-
rīgs, lai parādītu to, kas ir IT 
un ar ko nodarbojas IT speciā-
listi, tiem, kuri sāk apgūt prog-
rammēšanu, vai ir nonākuši iz-
vēles priekšā.

Ar šo projektu mēs ce-
ram panākt ‘’Ekonomisko iz-
rāvienu’’ tieši IT jomā, kas 
nebūt nenozīmē, ka lauk-
saimniecība, ražošana, mež-
saimniecība un citas nozares ir 
maznozīmīgākas. Informāciju 
tehnoloģijās mēs saskatām vienu no  
iespējām attīstīties un šis ir īs-
tais brīdis to darīt, jo “konku-
renti nesnauž”. Tāpēc START 
(IT) ir lieliska iespēja novadam, 
jauniešiem, skolām un visiem 
tiem, kuri IT redz savu nākot-
ni.

Lappusi sagatavoja  
Madonas novada pašvaldības 

Uzņēmējdarbības atbalsta  
un attīstības nodaļa 
tel. +371 27843665 

e-mail: romans.hacatrjans@madona.lv 
Twitter: @MUznemejiem 

Izstrādās attīstības stratēģiju 4 projektiem

Novadā attīsta informāciju tehnoloģijas 
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Madonas  
dzīvnieku 
patversMe  

aicina darbā 
dažādu darbu 

strādnieku (-ci)  
ar atbildības sajūtu, 

prasmēm veikt 
remontdarbus,  

spēju saprasties ar 
dzīvniekiem un  

B kategorijas  
autovadītāja  

apliecību. 

CV iesniegt Madonas novada 
pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 

Madonā, 101. kabinetā  
līdz 25. oktobrim  

(ieskaitot). 



You have a challenging opportunity to work in the one of the TOP 20 most desired companies in the world 
- Accenture!

Great and friendly colleagues! 
Professional and open-minded Managers! 
Creative and dynamic working environment!
PHP DEVELOPER
Your responsibilities will be:

•	 Working of a sprint development cell specializing in backend PHP development;
•	 Working closely with client stakeholders to clarify requirements and demo functionality;
•	 Assisting in the technical architecture design phase of projects to design best practice 

solutions;
•	 Producing accurate estimates of technical effort to produce code components and 

frameworks, and delivering to these;
•	 Writing and self testing quality code components;
•	 Reporting status, risks and issues to the sprint lead;
•	 Assisting with testing of software components;

 We would like to see:
•	 Open source CMS (Wordpress, drupal) experience;
•	 Database skāills including: schema design and optimized SQL statement development;
•	 Technical application design skills, interpreting functional requirements into technical 

designs for editorial tools and frontend web applications;
•	 Competent HTML/CSS/XML skills including: semantic  

mark-up, accessibility standards and CSS design a plus;
•	

!!! We are ready to sign contractor agreements too !!! 
Please send your CV and application letter to  
dagnija.veide@accenture.com  with reference «PHP developer»

More about us: 
http://www.facebook.com/AccentureLatvia 
http://www.youtube.com/user/AccentureLatvia?ob=0&feature=results_main 
http://twitter.com/AccentureLatvia 
http://careers.accenture.com/lv-en/Pages/index.aspx

Education required  University degree
Languages required  English
Working time  Full-time work
Start of work  ASAP
Position  Specialist 

We are a global company in consulting, technology and outsourcing. We unite more than 200,000 people 
in 52 countries. Accenture Latvia delivers for Nokia, BMW, Nokia Siemens Networks, Vodafone. In Riga we 
are a 400+ company working with Java, .Net, C*, SAP, Oracle. Our clients have turned the page and are 
investing in their businesses. There is a lot of business out there for Latvian professionals. We are looking 
for true professionals! We are waiting for you!
FRONT END DEVELOPER

Responsibilities
•	 Working as member of a sprint development cell specialising in frontend development, e.g. 

HTML, CSS, Javascript and PHP templates
•	 Cropping assets from design team supplied PSDs for use in CSS
•	 Working closely with client stakeholders to clarify requirements and demo functionality
•	 Assisting in the technical architecture design phase of projects to design best practise 

solutions
•	 Producing accurate estimates of technical effort to produce code components and 

frameworks, and delivering to these
•	 Writing and self testing quality code components
•	 Reporting status, risks and issues to the sprint lead
•	 Assisting with testing of software components and development of automated test cases

Requirements
•	 Very strong HTML/CSS/XML skills including: semantic mark-up, accessibility standards and 

cross browser CSS design
•	 Template languages (e.g. LESS/SASS/HAML) preferred
•	 Excellent JavaScript/backbone.js knowledge, experience of using and extending custom 

JavaScript frameworks and libraries.
•	 PHP skills required
•	 A good understanding of best practice SEO and content optimisation
•	 Solid background in frontend web concepts, including SEO, advertising providers and 

web analytics integrations (Double-Click, Omniture, Google Search Appliance experience 
preferred)

•	 Java and Java template languages (e.g. Velocity/FreeMarker) preferred
•	 Experience working as a member of a small agile software development team, e.g. 

participating in planning sessions and interpreting user stories
•	 Familiarity with version control systems, issue trackers, wikis required
•	 Photoshop experience required

We offer
•	 job with big and international clients
•	 interesting, challenging work with the latest technologies
•	 we secure, a good career in our growing company
•	 competitive salary and attractive compensation package
•	 training and certifications
•	 team building activities and fun corporate events

!!! We are ready to sign contractor agreements too !!! 
Languages required  English

Working time  Full-time work
Contact information:
Contact person  Agita Kuze
E-mail  agita.kuze@accenture.com
Address  Brīvības 214, Rīga, LV-1039 Rīgas rajons
URL  http://www.accenture.lv

Izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3. panta otro 
un trešo daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, Ministru kabineta 
27.05.2003. noteikumu Nr. 275 
„Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, 
kādā pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta”  
6. punktu.

1. Veikt šādus grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
24.09.2009 saistošajos noteikumos 
Nr. 13. „Pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un sa-
maksas kārtība”:

1.1. Izteikt noteikumu 5.1.2. 
punktu šādā redakcijā: 

„pavadoņa pakalpojums.”
1.2. Papildināt noteikumus ar 

5.1.5. punktu šādā redakcijā:
„asistenta pakalpojums.”
1.3. Izteikt noteikumu 5.4.7. 

punktu šādā redakcijā:
„interešu pulciņi bērniem ar 

intelektuālās attīstības traucēju-
miem;”

1.4. Izteikt noteikumu 7.2. pun-
ktu šādā redakcijā:

„apseko personu dzīvesvietā, iz-
vērtē personas sociālo situāciju un 
vienojas ar viņu par turpmāk snie-
dzamajiem sociālajiem pakalpoju-
miem, ja tie būtu vajadzīgi;”

1.5. Izteikt noteikumu 14.1. 
punktu šādā redakcijā:

„sociālās aprūpes pakalpojumi 
klienta dzīvesvietā (5.1.) 100% ap-
mērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtī-
bai Sociālais dienests klientu atzinis 

Paskaidrojuma raksts Saistošo noteikumu  
Nr. 18 Grozījumi Madonas novada pašvaldības 
24.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība”

Paskaidrojumu raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Grozījumi nepieciešami spēkā esošo 
noteikumu precizēšanai un optimizācijai.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilnvarojums izstrādāt šos saistošos 
noteikumus izriet no šādām ārējiem 
normatīvajiem aktiem: Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro 
un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 7. punktu,Ministru 
kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, 
kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6. punktu.
2.2. Saistošie noteikumi paredz 5 grozījumus 
spēkā esošajos noteikumos, kas visi ir tikai 
precizējoši redakcionāli labojumi.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Prognozējams, ka saistošo noteikumu 
īstenošana nepalielinās pašvaldības 
izdevumus sociālajai jomai.

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

4.1. Nekādas ietekmes nav.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Privātpersonas saistošo noteikumu 
normu piemērošanai (sociālo pakalpojumu 
saņemšanai) griežas Madonas novada 
pašvaldības Sociālajā dienestā  
pēc sava dzīvesvietas.
5.2. Līdzšinējās administratīvās procedūras 
saistošie noteikumi nemaina.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

6.1.  Konsultācijas nav notikušas.
6.2.  Saistošo noteikumu grozījumu projekts 
ar paskaidrojumu rakstu publicēts Madonas 
novada pašvaldības mājaslapā internetā.

Saistošie noteikumi Nr. 18

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 
24.09.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība”
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par trūcīgu, un 50% apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtī-
bai Sociālais dienests klientu atzinis par maznodrošinātu.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par paš-
valdībām” 45. panta noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas laikrakstā „Madonas Novada Vēstne-
sis”, 2013. gada 18. oktobrī.

Joprojām iedzīvotā-
ji izsaka pretrunīgus vie-
dokļus par tirgiem Mado-
nas pilsētā. Vieni pārstāv 
viedokli, lai Madonā tiktu 
organizēts pastāvīgs tir-
gus, otra iedzīvotāju gru-
pa vēlas, lai tirgus notiek 
jau esošā formātā (1 reizi 
mēnesī). 

Uzņēmējdarbības nodaļas 
vadītājs Romāns Hačatrjans 
norāda, ka, lai risinātu radu-
šos situāciju un panāktu vi-
siem labvēlīgu rezultātu, no-
daļa ir izstrādājusi kārtību, 
kādā no 2014. gada 1. janvā-
ra paredzēts organizēt tirgu 
Madonas pilsētā. Galvenās 
pārmaiņas skars tirgus teri-
torijas sadali vairākās zonās. 
Proti, Saieta laukums un tir-
gus centrālā daļa tiks atvēlēta 
novada ražotājiem un zemnie-
kiem, kuriem par dalību tir-
gū nebūs jāmaksā nodeva (1 
tirdzniecības vieta). Rūpniecī-
bas, importa apģērbu un lieto-
to preču tirgotājiem, kuri nav 
Madonas novada uzņēmumi, 
tiks noteiktas augstākas no-

devas, lai tādā veidā regulē-
tu tirgus sortimentu un laika 
gaitā tirgus kļūtu pievilcīgs kā 
mājražotāju un zemnieku tir-
gus. Būtiski arī tas, ka plānots 
tirgu organizēt 9 reizes gadā 
(katru mēnesi, izņemot janvā-
ri, februāri un martu, jo tad 
ir maza ekonomiskā aktivitā-
te). Paredzēts arī ieviest kār-
tību, kādā notiek iepriekšēja 
pieteikšanās uz tirgu, tādējādi 
paredzot, ka vakarā pirms tir-
gus netiek traucēta satiksme 
un sabiedriskā kārtība. Paš-
valdības mērķis ir tirgu pa-
darīt par svētkiem, vietu, kur 
iepazīt novada ražojumus un 
ražotājus, kā arī radīt cilvē-
kiem iespēju nopirkt preci tie-
ši no ražotāja. Mājražotājiem 
un amatniekiem no citiem 
novadiem būtiskas izmaiņas 
un nodevu paaugstināšana 
nav paredzēta.  

 
Aizvadīta vasara, kad  

novadā ierodas vairāk 
viesu no citām Latvi-
jas vietām un ārzemēm, 
diemžēl pašvaldībai ir nā-

cies uzklausīt ciemiņu ne-
izpratni, kāpēc brīvdie-
nās ir slēgts tūrisma un 
informācijas centrs (TIC).

Arī uz šo jautājumu atbild 
Uzņēmējdarbības nodaļas va-
dītājs Romāns Hačatrjans: 
„Septembrī internetā tika 
veikta aptauja par šo pakal-
pojumu pieejamību un to, 
ko iedzīvotāji domā – kādam 
tam vajadzētu izskatīties TIC 
jau tuvākajā nākotnē. Šobrīd 
tiek gatavotas izmaiņas TIC 
Madonā darba laikā un kon-
ceptā. Ja viss ritēs pēc plā-
na, tad no 2014. gada 1. jan-
vāra TIC darbībā varētu būt 
redzamas pirmās izmaiņas. 
Nākotnē noteikti tiks domāts 
arī par atrašanās vietas mai-
ņu un piedāvāto pakalpoju-
mu klāsta palielināšanu. Tiek 
domāts arī par to, kā nodroši-
nāt, lai visi Tūrisma informā-
cijas centri novadā (Arī Lu-
bāna mitrāja un Bērzaunes) 
strādātu pēc iespējas efektī-
vāk un būtu pieejami klien-
tiem – Madonas novada tūris-
tiem.

Iedzīvotājs jautā
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Accenture Latvia, kas ir viens no 
lielākajiem informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē, ir uzsākusi pro-
jektu, kas soli pa solim veicinās Informāciju tehnoloģiju nozares attīstību no-
vadā. Accenture Latvia piedāvā vakances programmētājiem ar iespēju strā-
dāt no Madonas, paralēli Madonas novada skolās jau šogad tiek ieviesta 
programmēšanas apmācība, kā izvēles mācību priekšmets un to kopumā ap-
gūst vairāk kā 100 skolēni. Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļa 
arī piedāvās palīdzību jaunajiem speciālistiem sadzīvisku jautājumu risinā-
šanā, ja darba uzsākšana Madonā saistās ar dzīves vietas maiņu. Sīkāku in-
formāciju par projektu var uzzināt Madonas novada pašvaldības Uzņēmēj-
darbības atbalsta un attīstības nodaļā. T. +371 27843665 e-pasts: romans.
hacatrjans@madona.lv

Sludinājuma tekstu publicējam angļu valodā, kas ir darba valoda komu-
nikācijai ar kompāniju Accenture Latvia.



Madonas Novada Vēstnesis  11 
               2013. gada oktobris    12 Madonas Novada Vēstnesis 

                       2013. gada oktobris Jauniešu lietas 

2013. gada oktobris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Latgales Druka” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa.

MADONAS NOVADA

Ar šo mācību gadu Madonas 
Bērnu un jauniešu centra 
tekstilmākslas pulciņā bērni un 
jaunieši var apgūt jaunas, dzīvei 
noderīgas prasmes. 

Viena no tām ir mašīn-
adīšana. Tā sagādā prieku, 
krietni vien ātrāk un vien-
kāršāk uzadot taisnos gaba-
lus, no kuriem  var  daudz ko  
sašūt,  un sniedz praktisku 
palīdzību ikdienas un svētku 
apģērbu garderobes papildi-
nāšanā. 

Tas ir interesants un ra-
došs process, kuru var ie-
dalīt vairākās daļās –  
izstrādājuma projektēšana,  
modelēšana, dzijas izvēle, 
tehniskais izpildījums jeb iz-
strādājuma sastāvdaļu adī-
šana un izstrādājuma daļu 
savienošana. Tuvojoties vēsā-
kam laikam pulciņā tiek adī-
tas šalles un cepures. Darbs 
tiešām rit ātri, jo, piemēram, 

šalli var uzadīt vienā pulciņa 
nodarbībā.

Viena no būtiskām pras-

mēm mūsdienu sabiedrībā ir 
prasme dzīvot tā, lai mūsu rī-
cība būtu videi draudzīga, tā-

Jaunumi tekstilmākslas pulciņāRaibās rudens 
brīvdienas 
namiņā
Pēc četrdesmit darbīgām mācību 
dienām skolēniem piederēs  
piecas  brīvdienas un četrās no 
tām (28.–31. oktobris)  
Madonas Bērnu un jauniešu  
centrs 1.–4. klašu pulciņu 
audzēkņus aicina iepazīties ar 
vācu rakstnieka, jubilāra Otfrīda 
Preislera grāmatu varoņiem.

Kā vēsta izdevniecība 
“Thienemann”, viņa grāma-
tas pārdotas vairāk nekā 50 
miljonos eksemplāru un dar-
bi tulkoti vairāk nekā 50 pa-
saules valodās. O. Preislers 
pirmos panākumus literatū-
rā guva 1956. gadā, kad tika 
publicēta viņa grāmata “Ma-
zais ūdensvīriņš”. Savas kar-
jeras laikā Preislers publicējis 
32 grāmatas. Latviešu valo-
dā tulkota “Mazā raganiņa”, 
“Krabats”, “Herbe ar lielo ce-
puri”, “Herbe un viņa draugs 
Pinkaste”, “Mazais ūdensvī-
riņš” un “Mazais spociņš”. 
Rakstnieka stāsti – pasakas 
ir ārkārtīgi labestīgas, tās 
mudina sajust un palīdzēt, ja 
vien ir iespējams.

Pulciņu audzēkņus gaidī-
sim katru dienu no plkst. 9.30 
– 16.00 Skolas ielā 8a. Pus-
dienot varēs IU L. Bogatirjo-
vas kafejnīcā par Ls 1,- (EUR 
1,42)  dienā.

Katrai dienai veltīsim vie-
nu īpašu vārdu, kas svarīgs ir 
arī Mazajai  raganiņai un Ma-
zajam spociņam – mājas, pil-
sēta, putni, svētki. Būs rado-
šas nodarbības un grāmatu 
lasīšana, izpētes gājieni un 
praktiski darbi. Ar skolēniem 
kopā darbosies pulciņu skolo-
tāji – Ieva Repša, Dace Caune, 
Ināra Meikališa, Rima Smoļ-
ska, Karīna Ravinska, Ērika 
Tropa, Nadja Niedrīte un Mā-
ris Karlsons.

Audzēkņus var pieteikt 
līdz 23. oktobrim; t. 64807552, 
e-pasts: bjc@madona.lv, norā-
dot vārdu, uzvārdu un pulciņu, 
kuru apmeklē. Interesentiem, 
kuri neapmeklē pulciņus, jārē-
ķinās ar papildmaksu par ma-
teriāliem četrām dienām – Ls 
2,- (EUR 2,85).

 Uz tikšanos  
raibajās brīvdienās! 

VijA PeLše,
Madonas BjC metodiķe

pēc tekstilmākslas pulciņš 
piedāvā iespēju apģērbu ga-
baliem piešķirt „otro elpu” – 
pārveidot par pilnīgi citu ap-
ģērbu, pāršūt (arī trikotāžu) 
un uzzināt, kā apģērbu nēsāt 
savādāk nekā ierasts.

Pulciņā turpinās arī jau 
vairākus gadus tradicionā-
lo rokdarbu tehniku apguve 
– aušana, zīda apgleznošana, 
pērļu darbi, kā arī dažādi dar-
bi ar krāsām un dabas mate-
riāliem. 

Aicinām apgūt jaunās 
prasmes Madonas Bērnu un 
jauniešu centrā! Informāci-
ja par pulciņiem  – Bērnu un 
jauniešu centrā, Skolas ielā 8a 
vai mājaslapā www.madona.
lv, sadaļā izglītība, ārpussko-
las nodarbības, Madonas Bēr-
nu un jauniešu centrs.

GUNiTA KĻAViņA,
Madonas Bērnu un jauniešu  

centra direktore

Laura un Valērija demonstrē jaunos apģērba gabalus, kas veidoti mašīnadīšanas tehnikā.

Madonā  multifunkcionālajā 
centrā (MFJIC) „KUBS” no  
27. līdz 28. septembrim 
norisinājās Madonas novada 
jauniešu un jaunatnes 
darbinieku „Rudens forums”, 
kurš pulcināja, aktīvākos, 
darboties gribošus un pozitīvus 
cilvēkus. 

Forumā bija lieliska iespē-
ja diskutēt ar Madonas nova-
da domes izglītības un jaunat-
nes lietu komitejas deputātiem 
– Kasparu Udrasu, Raimon-
du Aizstrautu, Agri Lungevi-
ču un Andri Trečaku par jau-
niešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējām, to izmantošanu un 
jau esošo iespēju papildināša-
nu  savos pagastos un jaunie-
šu centros. 

Pēc diskusijas foruma dalīb-
nieki devās gājienā pa Madonas 
ielām. Jauniešu centrā „Bur-
bulis” diskutējām ar vēl vienu 
Madonas novada pašvaldības 
speciālistu Romānu Hačatrja-
nu par uzņēmējdarbību un ap-
zinājāmies, kādas ir iespējas uz-
sākt  savu uzņēmējdarbību, un 
sarunas laikā dažiem no mums 
radās biznesa idejas.

Pēc šīm interesantajām 
diskusijām notika kopīga so-
ļankas vārīšana, kur jaunie-
ši paši dalījās grupās un gata-
voja  zupu.  Īpašs izaicinājums, 
protams, nebija vis kartupeļu, 
burkānu vai desas griešana, 
bet gan sīpolu mizošanas un 
griešanas darbs grupai.

Vēlāk vakarā, neformālā 
gaisotnē notika gatavošanās 
talantu vakaram un pats rado-
šu dzirkstelīšu un humora pie-
pildītais Talantu vakars.

28. septembrī modāmies ar 

Rudens forums

rīta rosmi un franču brokas-
tīm, bet pēc tam  notika jau-
nās Madonas novada Jaunie-
šu domes vēlēšanas. Rudens 
forumā tika pārstāvētas vairā-
kas Madonas novada jauniešu 
organizācijas, skolas un bied-
rības – atsaucīgi jaunieši no 
Madonas, Kusas, Kalsnavas, 
Praulienas, Barkavas, Bēr-
zaunes, Lazdonas un Ļaudo-
nas. Forums pavisam noteikti 
bija lieliska iespēja iepazīties 
ar domubiedriem, sev sasāpē-
jušu problēmu par brīvā laika 
pavadīšanas iespējām savos 
pagastos izrunāšana ar domes 
deputātiem un vienkārši liet-
derīga un vērtīga pasākuma 
apmeklēšana. 

Forumā tika izpildīts tā 
mērķis – Madonas novada 
jauniešu domes valdes locek-
ļu ievēlēšana. Pašus galve-
nos amatus ieņēma biedrības 

„Kalsnavas jaunieši” pārstā-
ves – priekšsēdētāja ir Solvita 
Vigule, vietniece Laura Kup-
ča. Arī Kultūras komiteju vada 
kalsnavietis Gatis Teilis. Spor-
ta, vides un veselības komite-
jas vadītājs ir MFJIC „KUBS” 
pārstāvis Dins Štālmans, Fi-
nanšu un projektu komiteju 
vada Madonas Valsts ģimnāzi-
jas aktīvists Oskars Niks Māl-
nieks, sabiedrisko attiecību 
komiteju – Bērzaunes pamat-
skolas skolniece Laura Asarī-
te. Ar jauniešu domes lēmumu 
– par kontaktpersonu ar nova-
da domi ievēlējām iepriekšē-
jā gada MNJD priekšsēdētāju 
Guntu Strodi. 

11. oktobrī jauniešu centrā 
KUBS, notika pirmā MNJD 
sēde jaunajā sastāvā. Tika ana-
lizēta iepriekšējo gadu MNJD 
darbība un uzsākta gada pasā-
kuma plāna izveide. Esam ap-

mierināti ar domes sastāvu un 
domāju, ka labi sadarbosimies 
un aktīvi darbosimies, veiksim 
kvalitatīvu darbu un tiksim 
pamanīti. 

Bija gan pakavēšanas atmi-
ņās par paveikto, gan pateik-
šanās iepriekšējiem domes val-
des locekļiem. Gribam teikt 
lielu paldies abām foruma va-
dītājam Guntai Strodei un 
Nadjai Niedrītei, kuras šo pa-
sākumu noorganizēja.

Jaunieti, Tu esi aicināts 
pievienoties! 

Virtuāli – http://www.drau-
giem.lv/group/16040022/ma-
donas-novada-jauniesu-dome/  
vai pa īstam – MFJIC „KUBS”.

MNjD sabiedrisko attiecību komisijas 
vadītāja LAUrA ASArīTe,

Madonas novada jauniešu domes 
priekšsēdētāja SOLViTA ViGULe

Jaunievēlētā Madonas novada Jauniešu dome – (no kreisās) Oskars Nils Mālnieks, Dins Štālmans, Solvita Vigule, Laura Asarīte, kontaktpersona 
sadarbībai ar pašvaldību – Gunta Strode, Gatis Teilis.


