
Nr. 82010. gada jūnijs

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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Šajā numurā 
publicējam 
saistošos 

noteikumus, 
domes sēžu 
lēmumus, 

būvprojektus

Madonas novada pašvaldības domes 27. maija sēdē 
pieņemto lēmumu pārskats

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (Ls.)
1. 2. 3. 4.

1. Biroja tehnikas pakalpojumi
1.1. A4 formāta lapas kopēšana 1 lapa

1 lapa (kopējot no abām pusēm)
0,04
0,08

1.2. A3 formāta lapas kopēšana 1 lapa
1 lapa (kopējot no abām pusēm)

0,08
0,12

1.3. Faksa nosūtīšana vai saņemšana 1 lapa 0,1
1.4. Informācijas izdruka no datora – melnbalta 1 lapa 0,1
1.5. Informācijas izdruka no datora – krāsaina 1 lapa 0,2
1.6. Skenera pakalpojumi 1 lapa 0,1

2. Īres maksas iekasēšana
2.1. Īres maksas iedzīvotājiem dzīvojamām telpām ar 

ērtībām (ūdens padeve, kanalizācija, apkure)
1m2/mēnesī 0,12

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

1m2/mēnesī 0,08

2.3. Īres maksas iedzīvotājiem dzīvojamām telpām bez 
ērtībām (akas ūdens, sausā tualete)

1m2/mēnesī 0,04

3. Telpu noma
3.1. Nedzīvojamo telpu noma 

Saskaņā ar noslēgto līgumu par maksu mēnesī 
par 1m2

3.2. Tautas nama „Kalnagravas” lielās zāles 
izmantošana:
- līdz 50 personām
- virs 50 personām

Ls/h
Ls/h 

10,00, virs 3 
stundām 50% atlaide 

no stundas likmes
20,00 virs 3 

stundām 50% atlaide 
no stundas likmes

3.3. Tautas nama „Kalnagravas” kamīnzāles 
izmantošana:
- līdz 20 personām
- virs 20 personām

Ls/h
Ls/h 

5,00 virs 3 stundām 
50% atlaide no 
stundas likmes

10,00 virs 3 
stundām 50% atlaide 

no stundas likmes
3.4. Pirts izmantošana tautas namā „Kalnagravas” (ne 

mazāk kā 3 stundas)
Ls/h 5,00

3.5. Mākslinieciskiem kolektīviem ar savām ieejas 
biļetēm par lielās zāles izmantošanu

Ls 15% no 
ieņēmumiem, bet ne 

mazāk kā Ls 25
3.6. Sarkaņu pamatskolas ēdnīcas telpu iznomāšana 

+ patērētā elektrība
Ls/h 5,00

3.7. Ekskursijas pārvaldes un pārvaldes Biksēres 
muižas parka teritorijā – gida pakalpojumi

Ls/h no personas
Atlaides:

bērniem – 50%;
skolēniem un pensionāriem – 

30%;
atlaides piļu un muižu asociācijas 

dalībniekiem – 50%

1,00

3.8. Bukletu un grāmatu pārdošana Ls/gab. 1,00 (piļu un 
muižu asociācijas 

grāmatas)
0,20 (bukleti)

U•	 zdod	Madonas	novada	Attīstības	noda-
ļas	speciālistiem	izstrādāt	vienotu	Rūpnie-
cības	ielas	–	Gaujas	ielas	–	Veidenbauma	
ielas	 daudzdzīvokļu	māju	 kompleksa	
autostāvvietu	 izbūves	skiču	projektu	un	
lokalizētu	 izmaksu	 tāmi.	 Kontroli	 par	
lēmuma	 izpildi	 uzdod	pilsētas	 pārvald-
niekam	G.	Ķeverim.
Uzdod	 SIA	 „Madonas	Namsaimnieks”	•	
panākt	 savstarpēju	 vienošanos	 ar	 	 ie-
priekš	minēto	māju	dzīvokļu	īpašniekiem		
par	 radušās	 situācijas	 risinājumu	 līdz	
15.06.2010.
Nolemj	 izsniegt	 īrniecei	Ņ.	 Smirnovai	•	
dzīvojamās	mājas	Valdemāra	 bulvārī	 2,	
Madonā,	Madonas	novadā,	apsaimnieko-
šanas	pilnvarojumu	un	slēgt	pilnvarojuma	
līgumu	no	01.06.2010.
SIA	 „Madonas	 namsaimnieks”	 no	 31.05	•	
2010.	pārtraukt	dzīvojamās	mājas		Valde-
māra	bulvāris	2,	Madonā,	Madonas	nova-
dā,	apsaimniekošanas	darbības	un	nodot	
dzīvojamās	mājas	apsaimniekošanas	lietas	

Ņ.	Smirnovai	līdz	15.06.2010.
Samazina	 no	 01.06.2010.	 Valsts	 zemes	•	
dienesta	Vidzemes	 reģionālajai	 nodaļai	
noteikto	telpu	nomas	maksu	no	2,00	Ls/
m²	uz	1,80	Ls/m²	par	nomātajām	nedzīvo-
jamām	telpām	Tirgus	ielā	3,	Madonā.
Piešķir	 	Ls	100,00	no	budžeta	 	nesadalī-•	
tajiem	 līdzekļiem	 transporta	 izdevumu	
samaksai	Madonas	dārzu	kluba	 	dalībai	
Puķu	draugu	saietā	Nīcā.	
Piekrīt	 ierosinājumam	 SIA	 „Madonas	•	
namsaimnieks”	pārtraukt		apsaimnieko-
šanas	 līgumus	no	01.07.2010.	daudzdzī-
vokļu	mājās,	kurās	 ir	50+1%	privatizēto	
dzīvokļu	 un	 uzdod	Madonas	 pilsētas	
pārvaldniekam	 organizēt	 lēmuma	 1.	
punktā	minēto	dzīvojamo	māju	dzīvokļu	
īpašnieku	sapulces	lēmumu	pieņemšanai	
par	 turpmāko	māju	 apsaimniekošanas	
formu.
No	01.05.2010.	apstiprina	šādus	Sarkaņu•	 	
pagasta	pārvaldes	un	tās	iestāžu	sniegtos	
maksas	pakalpojumus:

4. Telpu īres maksas
4.1. Maksas pakalpojumi par uzturēšanos bijušajās 

Sarkaņu pamatskolas internāta telpās
4.2. Par gultas vietu Diennakts 3,00
4.3. Par istabu ar trīs gultas vietām Diennakts 9,00
4.4. Par istabu ar piecām gultām Diennakts 15,00
4.5. Par istabu ar astoņām gultas vietām Diennakts 24,00
4.6. Par visu telpu izmantošanu Diennakts 42,00

5. Transporta pakalpojumi
Mērvienība/izcenojums pārvaldes 

iestādēm
Mērvienība/

izcenojums ārpus 
pārvaldes 

5.1. Pasažieru autobusa MB pakalpojumi Ls/km             0,34
dīkstāve          2,50

Ls/km              0,40
dīkstāve           2,50

5.2. Automašīnas VW Caravella pakalpojumi un 
CITROEN pakalpojumi

Ls/km             0,15
dīkstāve          

Ls/h                2,50

Ls/km              0,18
dīkstāve           

Ls                    2,50
6. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

6.1. Zāliena pļaušana ar trimmeri Ls/h                3,50 -
6.2. Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu Ls/h                3,50 -
6.3. Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” pakalpojumi Ls/h                3,50 -

N•	 o	telpu	nomas	maksas	atbrīvoti:	pašval-
dības	 iestādes,	pašdarbības	kolektīvi,	 lab-
darības	pasākumi,	pašu	ražotās	lauksaim-
niecības	un	amatniecības	darbu	 izstādes	
–	pārdošanas.
No	Madonas	novada	pašvaldības	adminis-•	
tratīvās	komisijas	sastāva	atbrīvo	komisijas	
locekli	Alenu	Dzeni.	Par	Madonas	novada	
Administratīvās	komisijas	locekli	apstipri-
nāt	Gati	Kušķi.
Nolemj	slēgt	patapinājuma	līgumu	ar		Spor-•	
ta	biedrību	„Savējie	M”	par	zemes	gabala	
daļu	Smeceres	sila	sporta	bāzē	100	m2	platībā	
uz	7	gadiem,	nomas	punkta	 izvietošanai	
(ziemā	–	slēpošanai,	vasarā	–	velosipēdiem,	
skrituļslidām,	nūjošanai)	un	atceļ	Madonas	

novada	pašvaldības	domes	2010.	gada	27.	
janvāra	lēmumu	(protokols	Nr.	3,	19.	p.)	„Par	
biedrības	„Savējie	M”	iesniegumu”.
Atliek	Madonas	pilsētas	 investīciju	plānu	•	
2010.	–	2012.	gadam	 izskatīšanu	uz	nāko-
šo	domes	Finanšu	un	attīstības	komitejas	
sēdi.
Iedala	papildus	Ls	1397,64	Mārcienas	pa-•	
matskolai	pedagoģisko	darbinieku	darba	
samaksai	un	sociālās	apdrošināšanas	obli-
gātajām	iemaksām	no	Madonas	novadam	
paredzētās	mērķdotācijas	nesadalītajiem	
līdzekļiem.
Atļauj	norakstīt	Madonas	novada	pašval-•	
dības	Bērzaunes	pagasta	pārvaldes	bilancē	
esošo	pamatlīdzekli:

Nosaukums Pamatlīdzekļa 
 Nr.

Iegādes  
gads

Iegādes 
vērtība

Uzkrātais 
nolietojums 

 uz 01.04.2010.

Atlikusī 
vērtība

Šķūnis „Dārziņi” Bērzaunes pag. 
Kad. Nr. 7046-008-0186

/P10804 29.10.2004, 14.00 Ls 4,64 Ls 9,36 Ls

No	01.07.2010.	apstiprina	šādus		Vestienas	pagasta	pārvaldes	un	tās	iestāžu	sniegtos	maksas		•	
pakalpojumus:

N. p. k. Pakalpojuma veids Izcenojumi LVL 
(bez PVN)

Piezīmes

1. Kancelejas pakalpojumi
 1.1. Kopēšana  A4 1 lapa ( melnbalta) 0.05 Ar PVN apliekams darījums
1.2. Kopēšana  A4 1 lapa ( krāsaina) 0.20 Ar PVN apliekams darījums
 1.3. Kopēšana  A3 1 lapa (melnbalta) 0.10 Ar PVN apliekams darījums
1.4. Kopēšana  A3 1 lapa (krāsaina) 0.40 Ar PVN apliekams darījums
1.5. Kopēšana A4 (lapas abas puses – melnbalta) 0.08 Ar PVN apliekams darījums
 1.6. Skenēšana  A4 1 lapa 0.10 Ar PVN apliekams darījums
1.7. Informācijas izdruka no datora A4 1 lapa 

(melnbalta)
0.10 Ar PVN apliekams darījums

1.8. Informācijas izdruka no datora A4 1 lapa (krāsaina) 0.20 Ar PVN apliekams darījums
1.9. Faksa saņemšana vai nosūtīšana A4 1 lapa 0.10 Ar PVN apliekams darījums

2. Ēdināšanas maksas pakalpojumi
2.1. PII ‘’ Vāverītes’’

brokastis 0.15 Neapliek ar PVN
pusdienas 0.30 Neapliek ar PVN
launags 0.15 Neapliek ar PVN

2.2. Vestienas pamatskola
brokastis 0.20 Neapliek ar PVN
pusdienas 0.35 Neapliek ar PVN
launags 0.15 Neapliek ar PVN

vakariņas 0.05 Neapliek ar PVN
2.3. Pārvaldes izglītības  iestāžu darbinieki – pusdienas 

Pārējo iestāžu darbinieki – pusdienas   
0.50 
0.50

Neapliek ar PVN 
Ar PVN apliekams darījums

2.4. Nometņu dalībnieki Pēc faktiskā Ar PVN apliekams darījums



Domes ziņas2 Novada Vēstnesis / 2010. gada jūnijs

Madonas novada pašvaldības domes 27. maija sēdē 
pieņemto lēmumu pārskats (turpinājums)
3. Komunālās saimniecības pakalpojumi
3.1. Ūdensapgāde un kanalizācija
3.1.1. Ūdens piegāde fiziskām personām (bez ūdens 

skaitītāja) (vidēji 150 litri diennaktī, mēnesī 4,5 m3) 
1 cilvēkam.

2,25 Ar PVN apliekams darījums

3.1.2. Ūdens piegāde fiziskām un juridiskām personām 
(ar ūdens skaitītāju) LVL par m3

0,5 Ar PVN apliekams darījums

3.1.3. Kanalizācijas pakalpojumi fiziskām un juridiskām 
personām (ar ūdens skaitītāju) par m3

0,4 Ar PVN apliekams darījums

3.1.4. Kanalizācijas pakalpojumi fiziskām personām (bez 
ūdens skaitītāja) (80% no ūdens patēriņa) 
1 cilvēkam.

1,8 Ar PVN apliekams darījums

3.1.5. Ūdensapgāde liellopiem  (par vienību) 1,1 Ar PVN apliekams darījums
3.1.6. Ūdensapgāde sīklopiem (par vienību) 0,55 Ar PVN apliekams darījums
3.2. Sadzīves atkritumu izvešana 
 3.2.1. Daudzdzīvokļu mājām (no iedzīvotāju skaita)  

1 iedzīvotājam mēnesī
0,73 Ar PVN apliekams darījums

3.2.2 Privātām mājām par vienu izvešanas reizi: ( bez 
konteinera  nomas maksas) 
120 l konteiners 
240 l konteiners 
660 l konteiners

 
 

0,68 
1,36 
3,75

 
 

Ar PVN apliekams darījums

3.2.3 Privātām mājām konteinera nomas maksa mēnesī, 
neatkarīgi no izvešanas reižu skaita:  
120 l – 240 l  
660 l 

 
 

0,37 
1,01

 
 

Ar PVN apliekams darījums

3.2.4. Maksa par vienu 50 l atkritumu maisu 0,5 Ar PVN apliekams darījums
3.3. Dzīvojamo telpu īre 
3.3.1. Īres maksa nelabiekārtotā dzīvoklī 0,02  lati par m2 Neapliek ar PVN
3.3.2 Īres maksa daļēji labiekārtotā dzīvoklī 0,04  lati par m2 Neapliek ar PVN
3.3.3. Īres maksa labiekārtotā dzīvoklī 0,06 lati par m2 Neapliek ar PVN
3.4. Neapdzīvotu telpu noma
3.4.1. Skolas sporta zāles noma semināriem,  

pasākumiem
30,00 lati/ 
diennakts

vai  5,00 lati/ 
stunda

Ar PVN apliekams darījums

3.4.2. Skolas zāles noma semināriem,  pasākumiem 30,00 lati/ 
diennakts

vai  5,00 lati/ 
stunda

Ar PVN apliekams darījums

3.4.3. Skolas ēdamzāles noma pasākumiem 30,00 lati/ 
diennakts

vai  5,00 lati/ 
stunda

Ar PVN apliekams darījums

3.4.4. Skolas ēdnīcas noma nometņu dalībnieku un citu 
pasākumu dalībnieku ēdināšanai ( diennaktī)
     Līdz 50 dalībniekiem 
     No 51 – 100 dalībniekiem
     Vairāk kā 100 dalībnieki 

0,30 no cilvēka
0,20 no cilvēka
0,15 no cilvēka

Ar PVN apliekams darījums

3.4.5. Skolas klašu telpu, foajē noma 5,00 lati diennaktī Ar PVN apliekams darījums
3.4.6. Dušu izmantošana (sporta zālē, internātā) 0,50 – viena 

mazgāšanās reize  
1 cilvēkam

Ar PVN apliekams darījums

3.4.7. Datorklases noma
        Visi datori 
         Individuāli – 1 dators

5,00 lati stundā
0,50 lati stundā

Ar PVN apliekams darījums

3.4.8. Telts vieta skolas teritorijā (ieskaitot skolas sanitāro 
mezglu)

0,50 lati diennaktī 
vienam cilvēkam

Ar PVN apliekams darījums

3.4.9. Naktsmītne skolas internātā par vienu nakti:
    ar  skolas gultas veļu

   ar personīgo gultas veļu 

3,00 lati 
(skolēnam)

3,50 lati 
(pieaugušajiem)

2,00 lati 
(skolēnam)

2,50 lati 
(pieaugušajiem)

Ar PVN apliekams darījums

3.4.10. Naktsmītnes skolas sporta zālē par vienu  diennakti  
uz saliekamās gultas:
   Ar skolas gultas veļu
   Ar personīgo gultas veļu  

2,00 lati
1,50 lati

Ar PVN apliekams darījums

3.4.11. Naktsmītnes skolas sporta zālē par vienu  diennakti  
uz grīdas (pakalpojumā ietilpst dušas)
1 cilvēkam 1,00 lati Ar PVN apliekams darījums

3.4.12. Tautas nama telpu noma masu pasākumiem  
diennakts  50,00 lati

Ar PVN apliekams darījums

3.4.12. Nedzīvojamo telpu noma komercdarbībai mēnesī 
par 1 m2 0,20 lati

Ar PVN apliekams darījums

3.4.13. Estrādes noma  10 lati stundā Ar PVN apliekams darījums
3.4.14. Pārvaldes ēkas zāles noma 15 lati stundā Ar PVN apliekams darījums
3.5. Dažādas tehnikas noma 
3.5.1. Video un audio tehnikas noma 5,00 lati stundā Ar PVN apliekams darījums
3.5.2. Vieglās automašīnas  izmantošana:

  par 1 km 
  par 1 stundu dīkstāvi

0,20 lati
2,00 lati

Ar PVN apliekams darījums

3.5.3. Motorlaivas noma:
    par 1 stundu (bez degvielas)
    par diennakti (bez degvielas)

2,00 lati
5,00 lati

Ar PVN apliekams darījums

N•	 o	 telpu	 nomas	maksas	 atbrīvoti:	 paš-
valdības	 iestādes,	 pašdarbības	 kolektīvi,	
labdarības	pasākumi,	pašu	 ražotās	 lauk-
saimniecības	un	amatniecības	darbu	izstādes	
–	pārdošanas.
Nosaka		maksu	Ls	20,•	 00	(iesk.	PVN)	par	viena	

cita	novada	izglītojamā	jautājuma	skatīšanu	
Madonas	novada	pedagoģiski	medicīniskajā	
komisijā.
Piešķir	Ls	200,00	SIA	”Cafe	Hotel’”	Madonas	•	
pilsētas	svētku	programmas	nodrošināšanai,	
no	budžetā	kultūras	pasākumiem	piešķirta-

jiem	nesadalītajiem	līdzekļiem.
Apstiprina	Veroniku	Cauni	par	Bērzaunes	•	
pamatskolas	direktori	no	01.06.2010.
Piešķir	Ls	120,00	Madonas	bērnu	mūzikas	•	
skolas	audzēkņiem	Reinim	un	Kārlim	Jurkov-
skiem	dalībai	Latvijas	izlases	pūtēju	orķestra	
sastāvā	no	budžetā	izglītības	pasākumos	at-
balstam	talantīgiem	skolēniem	paredzētajiem	
līdzekļiem.
Konceptuāli	piekrīt	pašvaldībai	piekrītoša	•	
zemesgabala	„Ieviņi”	(kadastra	apzīmējums	
7044-005-0055),	Barkavas	pagastā,	Madonas	
novadā	atsavināšanai.
Piekrīt	nodrošināt	priekšfinansējumu	projekta	•	
„Nāc	draugu	pulkā!”	ieviešanai	laika	posmā	
no	2010.	gada	1.	jūnija	līdz	30.	decembrim	LVL	
40	000	apmērā,	paredzot	pilnīgu	priekšfinansē-
juma	atgūšanu	līdz	2011.	gada	jūnijam.
Atbalsta	meža	zemes	5,7	ha	platībā	transfor-•	
māciju	dolomīta	karjera	izveidošanai	īpašumā	
ar	nosaukumu	„Dāmireva”,	slēdzot	 līgumu		
ar	zemes	īpašnieku	par	bezmaksas	dolomīta	
šķembu	piegādi	pašvaldībai,	paredzot	piegā-
des	apjomu	500	m3.
Piekrīt	iznomāt	pagaidu	lietošanā	sakņu	dār-•	
za	 ierīkošanai	Madonas	novada	pašvaldībai	
piederošā	zemesgabala	Dārza	ielā	16	daļu,	77	
m2	platībā	un	zemesgabala	Bērzu	ielā	5	daļu,	
700	m2	platībā.	
Akceptē	iesniegšanai	LR	Vides	ministrijā	iz-•	
skatīšanai	SIA	„N&R	Projekts”,	 reģistrācijas	
Nr.	LV40003839997,	 juridiskā	adrese:	Skolas	
iela	132-15,	Rīga,	LV-1069,	aktualizēto	tehniski	
ekonomisko	pamatojumu	un	tajā	izmantotos	
pieņēmumus	ūdenssaimniecības	attīstības	
projektam	„Ūdenssaimniecības	attīstība	Ma-
donas	novada	Aronas	pagasta	Kusas	ciemā”.
Apstiprina	degvielas	patēriņa	normu	Dzelza-•	
vas	pagasta	pārvaldes	mikroautobusam	FORD	
TRANZIT	12,0	litri	uz	100	km.	Ziemas	periodā	
laikā	no	1.	novembra	līdz	1.	aprīlim	degvielas	
izlietojums	palielināms	par	10%.	
Nolemj	 	 rīkot	Dzelzavas	pagasta	pārvaldes	•	
īpašumā	esošās	mežu	saimniecības	“Dzelza-
va”	1.	kvartāla	1.	nogabala	cirsmas	ar	zemes	
kadastra	apzīmējumu	7050	008	0081	2,5	ha	
platībā	pārdošanu	atklātā	mutiskā	 izsolē	ar	
augšupejošu	soli.
Nolemj	atbalstīt,	piešķirot	pašvaldības		līdzfi-•	
nansējumu	10%	apmērā	pēc	apstiprināšanas	
šādus	projektus:	
–	„Florbola	–	hokeja	laukuma	un	slidotavas	

izveide	Kalsnavas	pagasta	Jaunkalsnavā”;
–	„	Aprīkojuma	iegāde	deju	grupai	„Mazais	

cilvēciņš”	;
–	„Pulkā	nāc”;
–	„Fotostudija	amatierim	un	profesionālim”;
–	„BMX	ziemas	mācību	centra	izveide	Bik-

sērē”;
–	„Bērzaunes	estrādes	„Aizvējš”	vienkāršotā	

rekonstrukcija”;
–	„Sabiedrisko	aktivitāšu	un	interešu	kluba	

izveide	Bērzaunē”;
–	„Muzeja	„Biksēres	klēts”	–	ekspozīciju	zāļu	

grīdas	remontam,	apgaismojuma	un	orgtehnikas	
iegāde”;
–	 „Iedzīvotāju	kultūras	dzīves	kvalitātes	

uzlabošana	Aronas	pagasta	Lauteres	kultūras	
namā”.
Pieņem	Madonas	novada•	 	pašvaldības	saisto-
šos	noteikumus		„Par	grozījumiem	Madonas	
novada	pašvaldības	2009.	gada	29.	decembra	
saistošajos	noteikumos	Nr.	20	„Saskaņošanas	
kārtība	koku	ciršanai	ārpus	meža	zemes	Ma-
donas	novada	teritorijā”.
Apstiprina	 zemes	 reformas	 pabeigšanai	•	
paredzēto	zemes	vienību	platības	atbilstoši	
Nekustamā	 īpašuma	Valsts	kadastra	 infor-
mācijas	 telpiskajos	datos	noteiktajai	platībai	
Dzelzavas	pagastā.
Precizē	Dzelzavas	pagastam	piekrītošās	zemes	•	
vienības	ar	kadastra	numuru	7050	005	0338	
platību	5,4	ha.
Apstiprina	2010.	gada	Madonas	novada	bērnu	•	
un	jauniešu	ārpusģimenes	aprūpes	un	atbalsta	
centra	„Ozoli”	budžetu	41	087	LVL	apmērā	
un	apstiprina	grozījumus	Liezēres	pagasta	
pārvaldes	budžetā	palielinot	 ieņēmumu	un	
izdevumu	daļu	par	41	087	LVL.

Atbalsta	Barkavas	pamatskolas	 leļļu	 teātra	•	
“Delveri”	braucienu	uz	“Līvu	akvaparku”	
organizētu	sakarā	ar	teātra	darbības	15	gadu	
jubileju,	paredzot	ceļa	izdevumu	finansēšanu	
Ls	250,-	apmērā.
Apstiprina	saistošos	noteikumus	„Par	Mado-•	
nas	novada	pašvaldības	2010.	gada	budžeta	
grozījumiem”.
Nolemj	 izveidot	multifunkcionālu	 jaunatnes	•	
iniciatīvu	centru	Madonā,	Raiņa	ielā	12,	Ma-
donas	kultūras	nama	sētas	korpusa	1.	un	2.	
stāvā,	nodrošinot		centra	darbību	ne	mazāk	kā	
10	gadus	pēc	komponentprojekta	pabeigšanas	
un	pašvaldības	 līdzfinansējumu	3798	 latu	
apmērā	no	komponentprojekta	kopsummas	
75	955	LVL.
Nolemj	 lūgt	Latvijas	Republikas	Ministru	•	
kabinetam	piešķirt	līdzekļus	Kalnagala	slūžu	
avārijas	rezultātā	Madonas	novada	Barkavas	
un	Ošupes	pagastu	 lauksaimniecības	zemju	
īpašniekiem	nodarīto	zaudējumu	kompensā-
cijai	Ls	15075,20	apmērā.
Apstiprina	 zemes	 reformas	 pabeigšanai	•	
paredzēto	zemes	vienību	platības	atbilstoši	
Nekustamā	 īpašuma	Valsts	kadastra	 infor-
mācijas	 telpiskajos	datos	noteiktajai	platībai	
Vestienas	pagastā.
Nolemj	piedalīties	 izsludinātajā	konkursā	•	
„Madonas	novada	fonda	darbības	stratēģijas	
2009–2013”	ar šādiem projekta pieteiku-
miem:
–	 	 „Saikavas	 tautas	nama	 labiekārtošana	

–	dzīves	kvalitātes	paaugstināšana	vietējiem	
iedzīvotājiem”;
–	 	„Madonas	kartinga	trases	rekonstrukci-

ja”;
	 –	 	 „Sporta	aprīkojuma	 iegāde	Madonas	

novada	Barkavas	pagastā”;
	 –	 	 Ļaudonas	pagasta	 ‘’Pagasta	 estrāde	

iedzīvotāju	kultūras	un	sabiedriskajām	aktivi-
tātēm’’;
	–		Ļaudonas	pagasta	‘’Kultūras	un	atpūtas	

iespēju	pilnveidošana	Ļaudonas	pagasta	kultū-
ras	namā’’;		
	–		Vestienas	pagasta	„Grāmata	–	Vestienas	

bibliotēkas	kapacitāte	–	iedzīvotāju	stabilitātes	
pamats”;
–		Lauteres	kultūras	nams;
–	 	Madonas	estrādes	 labiekārtošanas	pro-

jekts.
Apstiprināt projektu finansējumu apjo-

mus:
–	 	 	”Saikavas	 tautas	nama	 labiekārtošana	

–	dzīves	kvalitātes	paaugstināšanas	vietējiem	
iedzīvotājiem”.	Par	kopējo	projekta	 summu	
16	939,98	LVL,	attiecināmās	izmaksas	13	999,99,	
publiskais	finansējums	10	500,00	LVL,	līdzfinan-
sējums	3500,00	LVL;
–			„Madonas	kartinga	trases	rekonstrukcija”.	

Par	kopējo	projekta	summu	60	000	LVL		attiecinā-
mās	izmaksas	14		000		LVL		publiskais	finansējums	
10	500	LVL,	līdzfinansējums	3500	LVL;
–	 	 	 „Sporta	aprīkojuma	 iegāde	Madonas	

novada	Barkavas	pagastā”	Par	kopējo	projekta	
summu	10	 085	LVL,	 attiecināmās	 izmaksas	
7967,15	LVL	 	publiskais	finansējums	5975,	36	
LVL,	līdzfinansējums	1	991,79	LVL;
–		‘’Pagasta	estrāde	iedzīvotāju	kultūras	un	

sabiedriskajām	aktivitātēm’’		Par	kopējo	projek-
ta	summu		16	940	LVL,	attiecināmās	izmaksas	
14	000	LVL		publiskais	finansējums	10	500	LVL,	
līdzfinansējums	3	500	LVL;
–		‘’Kultūras	un	atpūtas	iespēju	pilnveido-

šana	Ļaudonas	pagasta	kultūras	namā’’		16	940	
LVL,	attiecināmās	izmaksas	14	000	LVL	publis-
kais	finansējums	10	500	LVL,	 līdzfinansējums	
3	500	LVL;
–	 	„Grāmata	–	Vestienas	bibliotēkas	kapa-

citāte	–	 iedzīvotāju	 stabilitātes	pamats”.	Par	
kopējo	projekta	summu	550,00	LVL,	attiecināmās	
izmaksas	500,00	LVL	 	publiskais	finansējums		
375,00	LVL,	līdzfinansējums	125,00	LVL.

Nodrošināt projekta neattiecināmo izmak-
su 21% PVN 
–	 	 ”Saikavas	 tautas	nama	 labiekārtošana	

–	dzīves	kvalitātes	paaugstināšanas	vietējiem	
iedzīvotājiem”	–	2	939,99	LVL;
–			„Madonas	kartinga	trases	rekonstrukcija”	

–	46	000		LVL;



–		„Sporta	aprīkojuma	iegāde	Madonas	no-
vada	Barkavas	pagastā”	–	2	117,	85	LVL;
–		‘’Pagasta	estrāde	iedzīvotāju	kultūras	un	

sabiedriskajām	aktivitātēm’’	–	2	940	LVL;
–		‘’Kultūras	un	atpūtas	iespēju	pilnveidošana	

Ļaudonas	pagasta	kultūras	namā’’	–	2	940	LVL;
–			„Grāmata	–	Vestienas	bibliotēkas	kapaci-

tāte	–	iedzīvotāju	stabilitātes	pamats”	–	50	LVL	

(grāmatām	PVN	likme	10%).
Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē ar valsts 

kases noteikto procentu likmi projektiem:
–	 	Saikavas	 tautas	nama	 labiekārtošana	–	

dzīves	kvalitātes	paaugstināšanas	vietējiem	
iedzīvotājiem”	–	16	939,98	LVL;
–		„Madonas	kartinga	trases	rekonstrukcija”	

–	60	000	LVL;

–		„Sporta	aprīkojuma	iegāde	Madonas	no-
vada	Barkavas	pagastā”	–	14	000	LVL;
–		‘’Pagasta	estrāde	iedzīvotāju	kultūras	un	

sabiedriskajām	aktivitātēm’’	–	14	140		LVL;
–		‘’Kultūras	un	atpūtas	iespēju	pilnveidoša-

na	Ļaudonas	pagasta	kultūras	namā’’	14	140	LVL	
apmērā	uz	20	gadiem	ar	atlikto	maksājumu	uz	2	
gadiem.	Kredīta	ņemšanas	valūta	EIRO.

Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas no-
vada pašvaldības budžetu.
Piešķir	Ls	500,00	Valsts	Policijas	Vidzemes	•	
reģiona	pārvaldes	Madonas	iecirknim	kārtības	
nodrošināšanai	Madonas	novadā.	

Pārskatu sagatavoja 
Ārija Brilovska,

administratīvās nodaļas vadītāja  

Madonas novada pašvaldības domes 27. maija sēdē 
pieņemto lēmumu pārskats (turpinājums)

Domes ziņas Novada Vēstnesis / 2010. gada jūnijs  3 

Apstiprina		2010.	gada	Tūrisma	informācijas	•	
centra	budžetu	10	000	LVL	apmērā.
Papildina	Madonas	novada	pašvaldības	do-•	
mes	29.10.2010.	lēmumā	(Protokols	Nr.	13;	13.	
p.)	„Maksas	pakalpojumi	un	samaksas	apjomi	
Madonas	novada	pašvaldības	domes	 izvei-
dotajās	iestādēs	Madonas	pilsētā”	lēmuma	3.	
sadaļu	„Maksa	par	Madonas	novada	pašval-
dības	Īpašuma	uzturēšanas	nodaļas	tehnikas	
izmantošanu	un	pakalpojumiem	 (papildus	
aprēķinot	PVN)	ar	3.25.	ierakstu:

3.25. Maksa par dārza 
atkritumu izvešanu 
„BigBag” maisos 
(izņemot  „Spodrības 
mēnesim” noteiktajā 
laikā)

Viens 
maiss

Ls 4,13

Izdara	izmaiņas	Madonas	novadpētniecības	•	
un	mākslas	muzeja	nolikumā:	
1.	Pamatojoties	uz	01.12.2009.	likumu	„Gro-

zījumi	Muzeju	 likumā”,	 kas	 stājas	 spēkā		
2010.	gada	1.	janvārī,	vārdus	„Muzeju	valsts	pār-
valde”	aizstāt	ar	vārdiem	„Kultūras	ministrija”:	
1.1.	 Jaunā	 1.4.	 punkta	 redakcija:	 „Muzejā	

esošais	materiālo	un	nemateriālo	kultūras	vēr-
tību	kopums	 jeb	muzeja	krājums	 ir	Nacionālā	
muzeju	krājuma	sastāvdaļa,	kas	atrodas	valsts	
aizsardzībā	un	kura	pārraudzību	veic	Kultūras	
ministrija.”
1.2.	 Jaunā	4.1.7.	punkta	 redakcija:	 „saņemt	

Kultūras	ministrijas	metodisko	atbalstu.”
1.3.	Jaunā	4.2.3.	punkta	redakcija:	„katru	gadu	

sniegt	pārskatu	par	savu	darbību	un	nepiecieša-
mo	informāciju	Kultūras	ministrijai	un	novada	
pašvaldībai.”
2.	Pamatojoties	uz	Madonas	novada	pašvaldī-

bas	25.02.2010.	domes	sēdes	lēmumu	(Protokols	
Nr.	6;	35.	p.)	„Par	pašvaldības	iestāžu	„Madonas	
novadpētniecības	un	mākslas	muzejs”,	„Mado-
nas	novada	bibliotēka”	un	„Madonas	pansio-
nāts”	grāmatvedības	darba	pievienošanu	pie	
Madonas	novada	pašvaldības”:	
2.1.	 Jaunā	1.2.	punkta	 redakcija:	 „Muzejam	

kā	Madonas	novada	pašvaldības	iestādei	ir	savs	
zīmogs	un	simbolika.”
2.2.	 Jaunā	 1.7.	 punkta	 redakcija:	 „Muzeja	

juridiskā	adrese:	 Skolas	 iela	 12,	Madona,	Ma-
donas	novads,	LV	4801,	 reģistrācijas	numurs	
90009320220.”
2.3.	Izslēgt	3.6.	punktu.		
Atļauj	izdarīt	grozījumus	Dzelzavas	speciālās	•	
internātpamatskolas	 2010.	 gada	 budžetā,	
samazinot	 kodā	 2363	 (ēdināšana)	 summu	
par	Ls	10500,00	un	palielinot	kodu	2241	(re-
montdarbi)	par	Ls	10500,00.
Piešķir	 finansējumu	Ls	 100,00	Kalsnavas	•	
pagasta	pārvaldei	pamatskolas	 	 pedagogu	
G.	 Lapsas,	 L.	 Ūdres,	 I.	 Stikānes	 dalībai	
starptautiskajā	konferencē	no	Izglītības	pasā-
kumos	paredzētajiem	līdzekļiem	pedagogu	
tālākizglītībai.
Izdod	saistošos	noteikumus	Nr.	12	„Mado-•	
nas	 novada	 pašvaldības	 autoceļu	 un	 ielu	
sadalījums	vasaras	uzturēšanas	klasēs	laika	
periodam	no	2010.01.04.	–	2010.31.10.”
Atbalsta	bez	nosacījumiem	Pļaviņu	novada	•	
Vietalvas	pagasta	teritorijas		plānojuma	2008.	
–	 2020.	 gadam	grozījumu	 izstrādi	 saskaņā	
ar	 06.10.2009.	 	MK	noteikumiem	Nr.	 1148	
„Vietējās	pašvaldības	 teritorijas	plānošanas		
noteikumi”.
Apstiprina	 saistošos	 noteikumus	Nr.	 13	•	
„Par	 pašvaldības	 noteiktajām	 nodevām	

Madonas	novadā”.
Apstiprina	saistošos	noteikumus	Nr.	14	„Par	•	
sabiedrisko	kārtību	Madonas	novadā”.	
Atbalsta	finansiāli	 sportistu	dalību	Eiropas	•	
čempionātā	 vieglatlētikā	 veterāniem	 	 un	
dalību	treniņnometnē.	
Piekrīt,	ka	Madonas	pilsētā	un	novadā	2010.	

gada	 5.	 –	 6.	 jūnijā	notiks	Latvijas	Republikas	
apvienotais	 čempionāta	 4.	posms	 rallijsprintā	
un	rallijā	„Madona-2010”.	Atļauj	izmantot	ral-
lija	norisei	Madonas	pilsētas	 Saieta	 laukumu,	
telpas	Madonas	novada	domes	ēkā,	automašīnu	
stāvlaukumu	pie	domes	ēkas	un	kartinga	trasi	
servisa	zonas	iekārtošanai.	Nolemj	nodrošināt	
sacensību	 laikā	 sekojošu	 rallija	dienestu	dar-
bību:
1.	Servisa	zonā:
–	 trases	 sakopšanas	darbus	pirms	 sacensī-

bām;
–	nodrošināt	 ar	 strāvas	pievadu	pasākuma	

ēdināšanai	un	apskaņošanai;
–	nodrošināta	ar	3	pārvietojamajām	tualetēm,	

piešķirot	finansējumu	Ls	150,00	no	novada	paš-
valdības	pieaugušo	sporta	tāmes;
2.	Ātrumposma	SS	 3/5	 „Kalsnava”	krūmu	

izciršanu	 gar	 ceļa	malām,	 kuras	 saistītas	 ar	
skatītāju	vietām.
3.	Pēc	sacensībām	veikt	ceļu	klātnes	greiderē-

šanas	darbus	sacensību	ātrumposmos	ar	kopējo	
garumu	45	km,	piešķirot	finansējumu	Ls	500,00	
no	ceļu	fonda	līdzekļiem.
N•	 osaka	 uztura	 un	 pakalpojumu	 vērtību	
Madonas	novadā	atbilstoši	konkrētajā	laikā	
Centrālās	Statistikas	pārvaldes	aprēķinātajam	
iztikas	minimumam	vienam	iedzīvotājam.
Maina	pašvaldības	 aģentūras	 nosaukumu	•	
no	 „Kalsnavas	 pašvaldības	 aģentūra”	 uz	
„Madonas	 novada	 pašvaldības	 aģentūra	
„Kalsnava””.
Maina	pašvaldības	aģentūras	nosaukumu	no	•	
„Sarkaņu	pagasta	pašvaldības	„Komunālais	
serviss””	uz	„Madonas	novada	pašvaldības	
aģentūra	„Sarkaņu	komunālais	serviss””.
Pieņem	Madonas	novada	pašvaldības	sais-•	
tošos	noteikumus	Nr.	15	„Par	grozījumiem	
Madonas	novada	pašvaldības	2010.	gada	27.	
janvāra	 saistošajos	noteikumos	Nr.	 1	 „Par	
nekustamā	 īpašuma	nodokļa	 atvieglojumu	
noteikšanu	Madonas	novada	pašvaldībā””.
Nodod	 SIA	 „Specprojekts”, 	 reģ.	 Nr.	•	
LV45403012924,	 privatizācijai	 pašvaldības	
īpašumā	esošo	zemesgabalu	ar	adresi	Saules	
iela	4a,	Madona,	reģistrēts	Madonas	pilsētas	
zemesgrāmatu	nodalījumā	ar	Nr.	1000	0018	
9096,	 kadastra	 apzīmējums	7001	 001	 1782,	
kopējā	platība	1380	m2,	piemērojot	Valsts	un	
pašvaldību	īpašuma	privatizācijas	un	privati-
zācijas	sertifikātu	izmantošanas	pabeigšanas	
likumā	noteikto	kārtību	par	apbūvēta	zemes-
gabala	privatizāciju.
Pieņem	Madonas	novada	pašvaldības	sais-•	
tošos	noteikumus	Nr.	16	„Madonas	novada	
pašvaldības	kapsētu	darbības	un	uzturēšanas	
noteikumi”.
Piekrīt	sniegt	galvojumu	SIA	“Barkavas	KPS”	•	
kredītlīnijas	LVL	20000,-	(Divdesmit	tūkstoši	
latu)	 atvēršanai	Valsts	kasē	 ar	Valsts	kases	
noteikto	procentu	 likmi	 kurināmā	 iegādei	
2010.	–	2011.	gada	apkures	sezonai.
No	19.04.20•	 10.	apstiprina	šādus	grozījumus	
Madonas	novadpētniecības	un	mākslas	mu-
zeja	maksas	pakalpojumos:

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

Piezīmes

1. 16.6. Telpu 
izmantošana 
pasākumiem:
16.6.1. Muzeja 
izstāžu mazā zāle 1 
stunda

5,00 Apliekams 
ar  PVN

16.6.2. Muzeja 
izstāžu lielā zāle 1 
stunda

10,00 Apliekams 
ar  PVN

Papildināt muzeja maksas pakalpojumu cenrādi  
ar sekojošu punktu:

2. 16.24. Realizācijai 
pieņemto preču 
cena:
16.24.1. grāmatas Grāmatu vērtība 

saskaņā ar 
pielikumu Nr. 2

Apliekams 
ar  PVN

16.24.2. pārējās 
preces

Preces vērtība 
saskaņā ar 

pielikumu Nr. 2

Apliekams 
ar  PVN

Apstiprina	zemes	ierīcības	projektus.	•	
Nekustamajam	 īpašumam,	zemes	gabalam	•	
„Kālezers”,	kadastra	Nr.	70960010092,	nosaka	
zemes	lietošanas	mērķi:
–	Komercdarbības	objektu	apbūve	NĪLM	kods	
0801,	0,05	ha	platībā;	
–	Rekreācijas	nozīmes	objektu	teritorijas	NĪLM	
kods	0501,	1,85ha	platībā.
Apstiprina	šādu	Madonas	novada	ģerboni	–	•	
ģerboņa	lauks	šķelts	no	labās	puses	ar	sudraba	
pavedienu	pāri	sarkanā	un	zaļā,	augšējā	stūrī	
gaiļa	zelta	galva.
Apstiprina	Madonas	novada	pašvaldības	sais-•	
tošos	noteikumus	Nr.	17	„Pirmsskolas	vecuma	
bērnu	 reģistrācijas	un	uzņemšanas	kārtība	
Madonas	novada	pirmsskolas	izglītības	iestā-
dēs	un	pamatskolu	pirmsskolas	grupās”.
Piešķir	 Ls	 100,-	Madonas	 bērnu	mūzikas	•	
skolas	 skolotājas	T.	 Savickas	dalībai	 jauno	
pianistu	konkursā	Parīzē	daļējai	ceļa	izdevu-
mu	segšanai	budžetā	 izglītības	pasākumos	
atbalstam	 talantīgiem	skolēniem	paredzēta-
jiem	līdzekļiem.
Piešķir	finansiālu	atbalstu	Ls	300,00	Lazdonas	•	
Svētās	Trijādības	pareizticīgo	baznīcas	fasādes	
apgaismojama	izdevumu	segšanai	no	nevals-
tiskajām	organizācijām	plānotajiem		budžeta	
līdzekļiem.
Piešķir	finansiālu	atbalstu	Ls	550,00	Lazdonas	•	
luterāņu	baznīcas	fasādes	apgaismojama	izde-
vumu	segšanai	no	nevalstiskajām	organizāci-
jām	plānotajiem	budžeta	līdzekļiem.
Nolemj	slēgt	nomas	līgumu	par	pašvaldībai	•	
piederošā	zemes	gabala	ar	adresi	„Plašumi”,	
Vestienas	pagasts,	Madonas	novads,	nomu	
1,05	(viens	un	piecas	simtdaļas)	ha	platībā	ar	
I.	Sokolovu,	uz	laika	periodu	līdz	2020.	gada	
31.	decembrim	un	nosaka	nomas	maksu	1,5%	
apmērā	no	zemes	kadastrālās	vērtības.
Atceļ	Madonas	novada	pašvaldības	domes	•	
25.	 februāra	 lēmumu	par	 nomas	 līguma	
slēgšanu	ar	zemnieku	saimniecību	„Druvas”	
(Protokols	Nr.	6	no	25.02.2010.,	31.	p.)	un	no-
lemj	slēgt	zemes	nomas	līgumu	ar	E.	Veibu,	
par	viņam	piederošā	zemes	gabala	47,9	ha	
platībā	nomu,	kas	atrodas	Druvās,	Vestienas	
pagastā,	Madonas	novadā,	sadzīves	atkritumu	
izgāztuves	rekultivācijai	un	pēcrekultivācijas	
monitoringa	veikšanai.
Apstiprina	saistošos	noteikumus	Nr.	18		„Par	•	
Madonas	 novada	 pašvaldības	 2010.	 gada	

budžeta	grozījumiem”.
Nolemj	 veikt	 biedrības	 „Melnais	 Piens”	•	
nomāto	 	 nedzīvojamo	 telpu	 Parka	 ielā	 4,	
Madonā,	nomas	līguma	nostiprinājumu	Ze-
mesgrāmatā.
Atzīst,	ka	SIA	„AIVIEKSTES	BŪVNIEKS”,	reģ.	•	
Nr.	55403007751,	projekta	“SIA	“AIVIEKSTES	
BŪVNIEKS”	konkurētspējas	paaugstināšana	
un	pakalpojumu	kvalitātes	uzlabošana”	ietva-
ros	īstenotās	aktivitātes	un	sasniegtie	mērķi	
atbilst	Madonas	pilsētas	attīstības	program-
mas	prioritātēm.
Atzīst,	ka	SIA	“Aiviekstes	Energobūvnieks”,	•	
reģ.	Nr.	45403013648,	projekta	SIA	“Aiviekstes	
Energobūvnieks”	konkurētspējas	paaugsti-
nāšana	 inženiertehnisko	darbu	nozarē	un	
pakalpojumu	kvalitātes	uzlabošana”	ietvaros	
īstenotās	aktivitātes	un	sasniegtie	mērķi	atbilst	
Madonas	 pilsētas	 attīstības	 programmas	
prioritātēm.
Apstiprina	līguma	projektu	ar	Biedrību	„AC	•	
Sports”	par	līdzfinansējuma	Ls	1207,-	apjomā	
piešķiršanu	un	nosacījumiem	projekta	“Spor-
tinga	centra	izveidei”	realizēšanai.
Nolemj,	ka	Lubāna	ezera	aizsargdambju	auto-•	
ceļu	ikdienas	uzturēšanai	2010.	gada	vasaras	
sezonā	Ošupes	pagasta	 pārvalde	 izmanto	
pagasta	pārvaldes		budžeta	līdzekļus.
Uzdod	Madonas	novada	Bērzaunes	pagasta	•	
nekustamā	 īpašuma	 ,,Bruņinieki”	kadastra	
numurs	 70460080107	 īpašniecēm	Meldrai	
Zvīdrei,	personas	kods	080659-12307,	dzīvo	
Madonas	novada	Bērzaunes	pagasta	 ,,Kras-
tos”	un	Ingūnai	Dūmai,	personas	kods	280464-
11652,	 dzīvo	Madonas	 novada	Bērzaunes	
pagasta	,,Tiltiņos”:
1.	 līdz	2010.	gada	15.	maijam	 likumdošanā	
noteiktā	kārtībā	nojaukt	cilvēkus	apdraudošo	
ieejas	kāpņu	nojumi	un	mūra	ēkai	piebloķētos	
koka	graustus	–	šķūņus	pagalma	daļā;	viņām	
piederošā	 īpašumā	„Bruņinieki”	Bērzaunes	
pagastā	kadastra	numurs	70460080107.	
2.	līdz	10.05.2010.	likvidēt	patvaļīgi	ierīkoto	at-
kritumu	izgāztuvi	mūra	ēkas	pagalma	daļā.
3.	sastiklot	izsistās	logu	rūtis	ēkas	fasādes	daļā	
līdz	2010.	gada	15.	maijam.
Precizē	Madonas	novada	domes	2010.	gada	27.	•	
janvāra	lēmumu	(prot.	Nr.	3,	2.&)	,,Par	kredīta	
ņemšanu	projekta	,,Degumnieku	pamatskolas	
stadiona	 futbola	 laukuma	 rekonstrukcija,	
drenāžas	 sistēmas	 izbūve	un	Degumnieku	
pamatskolas	sporta	zāles	un	sanitārā	mezgla	
rekonstrukcija”	realizācijai	(LAD	līgums	Nr.	
09-05-L.32100-000039)	un	izteikt	tā	1.	p.	seko-
jošā	redakcijā:
1.	Ņemt	kredītu	Latvijas	Republikas	Valsts	
kasē	78	005,72	LVL	vai	ekvivalentu	summu	
citā	valūtā	uz	10	(desmit)	gadiem.	Pamatsum-
mas	atmaksu	sākt	ar	01.01.2011.	Aizdevuma	
atmaksu	garantēt	ar	pašvaldības	budžetu.
Nolemj	pārvietot	Madonas	novada	pašvaldī-•	
bas	iestādi	„Madonas	pansionāts”		uz	Mārcie-
nu,	Meža	ielā	24,	pārvietošanu	veikt	pēc	telpu	
rekonstrukcijas	pabeigšanas.
Pieņem	saistošos	noteikumus	Nr.	19	„Grozīju-•	
mi	Madonas	novada	pašvaldības	30.07.2009.	
saistošajos	noteikumos	Nr.	2	„Par	Madonas	
novada	pašvaldības	sociālajiem	pabalstiem”.
Apstiprina	Madonas	novada		pašvaldības	pār-•	
skatu	uz	2009.	gada	31.	decembri	ar	bilances	
kopsummu	Ls	47281688,00	un	pārskata	gada	
budžeta	izpildes	rezultātu	Ls	3387820,00.

Pārskatu sagatavoja  
Ārija Brilovska,

administratīvās nodaļas vadītāja  

Madonas novada pašvaldības domes  
29. aprīļa sēdē izskatīto jautājumu pārskats 



Madonas novada 
pašvaldības 
domes  
2010. gada  
18. maija  
ārkārtas sēdē 
izskatīto 
jautājumu 
pārskats

Piešķir	 līdzfinansējumu	daudz-
dzīvokļu	mājai	Veidenbauma	 ielā	
6,	Madonā,	Ls	 336,28	no	budžeta	
nesadalītajiem	līdzekļiem.
Samazina	 nosacīto	 cenu	 par	

20%	un	 veikt	Dzelzavas	 pagasta	
pārvaldes	pārziņā	esošās	1988.	gada	
izlaiduma	vieglās	pasažieru	automa-
šīnas	UAZ	3152	ar	valsts	numurzīmi	
BM	5055	 atkārtotu	 atsavināšanu,	
organizējot	atklātu	mutisku	izsoli	ar	
augšupejošu	soli.
Samazina	objektam	„Ūdensap-

gādes	sistēmas	rekonstrukcijai	Lau-
teres	ciemā,	Aronas	pagastā,	Mado-
nas	novadā”	plānotos	līdzekļus	par	
Ls	40	580,00,	un	tos	novirza:
1.1.1.	Projekta	 „Smeceres	 sila”	

slēpošanas	un	biatlona	trases	–	rol-
lerslēpošanas	trases	II	kārta”	līdzfi-
nansēšanai		Ls		20	950,00;
1.1.2.	Projekta	„Madonas	kultū-

ras	nama	 II	kārtas	 rekonstrukcija”	
realizēšanai		Ls	19	630,00.
Piešķir	Ls	363,00	Madonas	no-

vada	 ģerboņa	 grāmatas	 izstrādei	
un		iesniegšanai	Latvijas	Republikas	
Heraldikas	 komisijā,	 no	 budžetā	
kultūras	pasākumu	nesadalītajiem	
līdzekļiem.
Nolemj	ar	2010.	gada	1.	septem-

bri	 pārcelt	Kalsnavas	pagasta	PII	
„Lācītis	Pūks”	Ceriņu	ielā	6,	Jaunkal-
snavā	izvietotās	pirmsskolas	grupas	
uz	Aivieksti,	 Kalsnavas	 pagastā,	
pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	ēku	
un	uzdod	Kalsnavas	 pagasta	 PII	
vadītājai	L.Vucānei	brīdināt	darbi-
niekus	par	darba	vietas	pārcelšanu	
no	 Ceriņu	 ielā	 6,	 Jaunkalsnavā,	
Kalsnavas	 pagastā	 uz	Aivieksti,	
Kalsnavas	pagastā.
Nolemj	no	2010.	gada	1.	 jūnija	

reorganizēt	Kalsnavas	pagasta	bib-
liotēkas	punktu	Aiviekstē,	Kalsnavas	
pagastā,	par	Kalsnavas	pagasta	bib-
liotēkas	interneta	pieejas	punktu	un	
uzdod	Kalsnavas	pagasta	pārvaldes	
vadītājam	A.	Mūrmanim	brīdināt	
darbiniekus	par	Kalsnavas	pagasta	
bibliotēkas	punkta	Aiviekstē	 reor-
ganizāciju.
Nolemj	 rīkot	 nekustamā	 īpa-

šuma	“’Ābelīte”,	 adrese	“Ābelīte”,	
Barkavas	pag.,	Madonas	 novads,	
kas	 sastāv	no	zemes	gabala	1,2356	
ha	platībā	 (kadastra	 apzīmējums	
7044	 008	 0212),	 bērnudārza	 ēkas	
(kadastra	apzīmējums	7044	008	0212	
001)	un	palīgēkas	(kadastra	apzīmē-
jums	7044	008	0212	004),	 reģistrēts	
Barkavas	 pagasta	 zemesgrāmatu	
nodaļā	Nr.	1000	0017	3228	otro	izso-
li,	 kā	maksāšanas	 līdzekli	nosakot	
latus	 100%	apmērā	un	 apstiprina	
nekustamā	 īpašuma	nosacīto	 cenu	
Ls	52	000	apmērā.																		
Nosaka	 nekustamā	 īpašuma	

turpmākās	 izmantošanas	nosacīju-
mus	–	pircēja	pienākums	patapināt	
nekustamo	īpašumu	”Ābelīte”	Ma-
donas	novada	pašvaldības	pirmsko-
las	izglītības	iestādei	“Ābelīte”		līdz	
2010.	gada	1.	septembrim.

Objekta nosaukums Adrese Iesniegšanas 
datums

Būvniecības ierosinātājs Būvvaldes pieņemtais lēmums

Tehniskās novietnes jaunbūve “Krustiņi”, Liezeres pagastā,  
Madonas novads

18.03.2010. Jurģis Putniņš 19.03.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Kalsnavas pagasta administratīvās ēkas 
rekonstrukcija par sociālo dzīvojamo māju

Ceriņu iela 1, Jaunkalsnava,  
Kalsnavas pagasts, Madonas novads

25.03.2010. Madonas novada pašvaldība 31.03.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Kopmītnes ēkas rekonstrukcija par sociālo 
dzīvojamo māju

Melioratoru iela 1, Kusa,  
Aronas pagasts, Madonas novads

25.03.2010. Madonas novada pašvaldība 31.03.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Garāžas rekonstrukcija Saules iela 63A, Madona,  
Madonas novads

25.03.2010. SIA „Ilva Club” 25.03.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts jaunbūve Dumpu iela 3, Madona,  
Madonas novads

25.03.2010. Maija Ruicēna 06.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Mehānisko darbnīcu jaunbūve Skolas iela 5\4, Degumnieki,  
Ošupes pagasts, Madonas novads

26.03.2010. Didzis Kaļinovskis 07.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Tiesnešu un loģistikas centra ēku jaunbūves sporta 
un atpūtas bāzes „Smeceres sils” teritorijā 

„Biatlona trase” Lazdonas pagasts, 
Madonas novads

31.03.2010. Madonas novada pašvaldība 12.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Saimniecības ēkas jaunbūve Meža iela 21, Madona,  
Madonas novads 

31.03.2010. Evitai Midegai-Verrai 09.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija  
par sociālo māju

„Airītes”, Sarkaņu pagasts,  
Madonas novads

31.03.2010. Madonas novada pašvaldība 31.03.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts jaunbūve „Purviņi Krūmiņi”, Praulienas pagasts,  
Madonas novads

01.04.2010. Aldis Bērziņš 07.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Kūts ēkas rekonstrukcija „Kalna Ūsmaņi”, Mārcienas pagasts, 
Madonas novads

06.04.2010. Mārtiņš Sproga 07.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts ēkas jaunbūve „Spāģeni”, Mārcienas pagasts,  
Madonas novads 

07.04.2010. Jānis Kalniņš 09.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Avotu iela 2, Barkava, Barkavas pagasts, 
Madonas novads

06.04.2010. Juris Vašķis 09.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Saimniecības šķūņa jaunbūve „Madaras”, Vestienas pagasts,  
Madonas novads

08.04.2010. Z\S „Madaras” 08.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas 
jaunbūve

„Lejas pilskalns”, Mārcienas pagasts, 
Madonas novads

08.04.2010. Vineta Bērziņa 08.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Biogāzes koģenerācijas elektrostacijas jaunbūve 
darbināma izmantojot lauksaimniecības produkciju

„Egļukalns”, Liezeres pagasts,  
Madonas novads

14.04.2010. Z\S „Egļukalns” 19.04 .2010,  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Izmaiņas šķirojamo atkritumu šķirošanas – 
pārkraušanas stacijas projektā

Augu iela 29, Madona,  
Madonas novads

20.04.2010. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 20.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Baznīcas ēkas rekonstrukcija Oskara Kalpaka iela 21, Madona,  
Madonas novads

21.04.2010. Madonas evaņģēliski luteriskā 
draudze

22.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Saimniecības ēkas rekonstrukcija par kūti „Veckrogi”, Dzelzavas pagasts,  
Madonas novads

22.04.2010. Ruta Batare 23.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

2 kw vēja ģeneratora masta jaunbūve „Priežukalni”, Mētrienas pagasts,  
Madonas novads

23.04.2010. Andrejs Briedis 23.04.2010. 
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Saimniecības ēkas rekonstrukcija par garāžu Strauta iela 9, Jāņukalns, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads

26.04.2010. Ojārs Vorslovs 26.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas nojaukšana „Vidusgaidumi”,  Bērzaunes pagasts, 
Madonas novads

26.04.2010. Evija Rozentāle 26.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Biroja ēkas jaunbūve un teritorijas labiekārtošana „Daudzenāni”,   Ošupes pagasts,  
Madonas novads

26.04.2010. Haralds Gailums 27.04.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Futbola laukuma jaunbūve „Irbītes”, Bērzaunes pagasts,  
Madonas novads

28.04.2010. Biedrība sporta klubs „Brāzme” 07.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Ainaviska dīķa jaunbūve „Patmalnieki”, Mārcienas pagasts, Madonas 
novads

28.04.2010. Mārim Štrombergam 12.05.2010.   
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Saimniecības ēkas un garāžas jaunbūve Liepu iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, 
Madonas novads

28.04.2010. Arvīdam Kārkliņam 12.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas 
rekonstrukcija

Draudzības iela 11, Jaunkalsnava, 
Kalsnavas pagasts, Madonas novads

26.04.2010. Svetlanai Zālītei 13.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Malkas šķūņa un siltumnīcas jaunbūve „Zeltkalni”, Lazdonas pagasts,  
Madonas novads

05.05.2010. Marijai Dzērvei 13.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Palīgceltnes nojaukšana Parka iela 12, Madonā,  
Madonas novads

07.05.2010. Andrejam Brokam 11.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Maizes ceptuves jaunbūve ar veikala telpām Parka iela 12, Madona,  
Madonas novads

09.05.2010. Andrejam Brokam 11.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve „Kaņepēni”, Vestienas pagasts,  
Madonas novads

12.05.2010. Uldim Stradiņam 14.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Ezermaļi”, Kalsnavas pagasts,  
Madonas novads

12.05.2010. Normundam Randeram 12.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Atkritumu izgāztuves rekultivācija „Kalniešu karjers”, Ļaudonas pagasts, 
Madonas novads

12.05.2010. Madonas novada pašvaldība 17.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Atkritumu izgāztuves rekultivācija „Siliņi”, Kalsnavas pagasts,  
Madonas novads 

12.05.2010. Madonas novada pašvaldība 18.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Strautiņi”, Mārcienas pagasts,  
Madonas novads

12.05.2010. Kristai Pellai 26.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Vestienas evanģēliski luteriskās draudzes saieta 
nama rekonstrukcija

„Krustceles”, Vestienas pagasts,  
Madonas novads.

14.05.2010. Vestienas evanģēliski luteriskā 
draudze

18.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Malkas šķūņa jaunbūve „Krustceles”, Vestienas pagasts,  
Madonas novads

14.05.2010. Vestienas evaņģēliski luteriskā 
draudze

18.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Lazdonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un paplašināšana

Lazdonas pagasts,  
Madonas novads

18.05.2010. SIA „Lazdonas  KSU” 19.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Saimniecības ēkas jaunbūve Mazā Saules iela 14, Madona,  
Madonas novads

19.05.2010. Antrai Ozolniecei 20.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pievadceļa izbūve uz viesu māju „Toskāna” Aronas pagasts,  
Madonas novads

20.05.2010. SIA „Kalnāres” 27.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirmskolas izglītības ēkas telpu grupas 
rekonstrukcija par ģimenes atbalsta centra telpām

Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, 
Madonas novads

21.05.2010. Madonas novada pašvaldība 24.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Vestienas ciema centra ielu rekonstrukcija Vestiena, Vestienas pagasts,  
Madonas novads

20.05.2010. Madonas novada pašvaldība 25.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Kalnagala hidromezgla renovācija Meirānu kanāla slūžas, Barkavas pagasts, 
Madonas novads

21.05.2010. VSIA „Zemkopības min. 
nekustamie īpašumi”

24.05.2010.  
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Kūts rekonstrukcija par dzīvojamo ēku „Līventāli”, Mētrienas pagasts,  
Madonas novads

28.05.2010. Jānis Jumītis Tiek gatavots plānošanas  
un arhitektūras uzdevums

Mototrases jaunbūve „Kalna Vīdiņi”, Mārcienas pagasts, 
Madonas novads

26.05.2010. Biedrība „Atbalsta Biedrība 
Izaugsmei”

Tiek gatavota atbilde

Būvprojekti Madonas novadā  
saskaņā ar Būvniecības likuma 7. panta 5. punkta prasībām Madonas novada būvvalde informē par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem –  
uzskaites kartēm. 18.03.2010. –  31.05.2010.
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Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 „Par grozījumiem  
Madonas novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 
29.04.2010. lēmumu (prot. Nr. 10; 15. p.). 
izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta trešo daļu 

 1. Izdarīt	 Madonas	 novada	 pašvaldības	 2010.	 gada	 27.	

janvāra	 saistošajos	 noteikumos	 Nr.	 1	 „Par	 nekustamā	
īpašuma	nodokļa	atvieglojumu	noteikšanu	Madonas	novada	
pašvaldībā”	šādus	grozījumus:	

	svītrot	saistošo	noteikumu	2.1.1.	apakšpunktu;1.1.	
	svītrot	saistošo	noteikumu	2.2.	apakšpunktu;1.2.	
	izteikt	saistošo	noteikumu	8.	punktu	šādā	redakcijā:1.3.	

„Atbildīgas	amatpersonas	lēmumu	par	nekustamā	īpašuma	

nodokļa	summas	samazināšanu	var	apstrīdēt	Madonas	nova-
da	pašvaldības	domes	priekšsēdētājam	likumdošanā	noteik-
tajā	kārtībā.”
2.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	Latvijas	Republikas	liku-
ma	„Par	pašvaldībām”	45.	pantā	noteiktajā	kārtībā,	nākamajā	
dienā	pēc	to	publicēšanas	“Madonas	Novada	Vēstnesī”,	t.i.,	
9	jūnijā.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15 „Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas 
novada pašvaldībā””

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8 
„Par pašvaldības nodevu vizuālās komunikācijas objektu izvietošanai” 
apstiprināti 
Madonas novada pašvaldības
30.03.2010. domes sēdē (Prot. Nr. 8; 23. p.).
izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu 1. 
daļu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 1. 
daļu.

i vispārīgie jautājumi

Saistošie	 noteikumi	 nosaka	 Madonas	 novada	 pašval-1.	
dības	 nodevas	 par	 vizuālās	 komunikācijas	 objektu	 iz-
vietošanu	publiskās	vietās	objektus,	apmērus,	nodevas	
maksāšanas	kārtību	un	nodevas	maksātājus.
Nodevas	par	vizuālo	komunikāciju	izvietošanu	publis-2. 
kās	vietās	maksātāji	 ir	fiziskas	vai	 juridiskas	personas	
–	 vizuālo	 komunikāciju	 devēji,	 izņemot	 personas,	 kas	
vizuālo	komunikāciju	objektus	izvieto	ciešā	saistībā	ar	
uzņēmējdarbības	vietu.

ii ar pašvaldības nodevu apliekamais objekts

Ar	pašvaldības	nodevu	tiek	aplikti	vizuālās	komunikā-3. 
cijas	 objekti,	 kas	 izvietoti	 publiskajās	 vietās	Madonas	
novadā	un	neatrodas	ciešā	saistībā	ar	uzņēmējdarbības	
vietu,	un	ir	saskaņā	ar	Madonas	novada	domes	saisto-
šajiem	 noteikumiem	 “Par	 vizuālās	 komunikācijas	 ob-
jektu	izvietošanu	publiskās	vietās	Madonas	novadā”.

iii Pašvaldības nodevas likme

Pašvaldības	nodevas	aprēķināšanas	kārtību	nosaka	Ma-4. 
donas	 novada	 pašvaldība.	 Ja	 vizuālās	 komunikācijas	
objekta	 virsmas	 izmērs	 ir	 mazāks	 par	 vienu	 kvadrāt-
metru,	aprēķinos	tiek	lietots	minimālais	skaitlis	1.
Ziņas	par	vizuālās	komunikācijas	objekta	izmēriem,	kā	5. 
arī	par	eksponēšanas	ilgumu,	pašvaldības	nodevas	ap-
rēķināšanai	iesniedz	reklāmas	izvietotājs,	kurš	ir	atbil-
dīgs	par	sniegto	ziņu	pareizību.
Pašvaldības	nodevu	nosaka	pēc	formulas:	reklāmas	(iz-6. 
kārtnes)	objekta	izmērs	(m2)	x	tarifa	likme	(Ls)	x	zonas	
koeficients	x	efektivitātes	koeficients	x	tematikas	koefi-
cients	x	laiks	mēnešos.
Tarifa	likme	ir	1,00	Ls/m7. 2	mēnesī.
Zonu	koeficienti8. 

Nr. p. k. Zona Koeficients
8.1. Madonas pilsēta

Rīgas, Saules, Blaumaņa, Raiņa, Poruka, Tirgus, 
Orehovozujevas, Rūpniecības, Valmieras ielas, 
Saieta laukums, 
Skolas iela posmā no M. Riekstas ielas līdz 
Valmieras ielai

5,0

Valdemāra bulvāris, Veidenbauma iela, Ausekļa iela,  
Gaujas iela, Lazdonas iela, Cesvaines iela

3,0

Pārējā teritorija 1,0
8.2. Aronas pagasts 1,0

Kusā 2,0
8.3. Barkavas pagasts 1,0

Barkavā 2,0
8.4. Bērzaunes pagasta 1,0

Sauleskalns 2,0
8.5. Dzelzavas pagasts 1,0

Dzelzavā 2,0
8.6. Kalsnavas pagasts 1,0

Kalsnavā 2,0
8.7. Lazdonas pagasts 1,0

Lazdonā 2,0
8.8. Ļaudonas pagasts 1,0

Ļaudonā 2,0
8.9. Liezēres pagasts 1,0

Liezērē 2,0
8.10. Mārcienas pagasts 1,0

Mārcienā 2,0
8.11. Mētrienas pagasts 1,0

Mētrienā 2,0
8.12. Ošupes pagasts 1,0

Degumnieki 2,0
8.13. Praulienas pagasts 1,0

Praulienā 2,0
8.14. Sarkaņu pagasts 1,0

Biksērē 2,0
8.15. Vestienas pagasts 1,0

Vestienā 2,0

Efektivitātes	koeficienti9. 

Nr. p. k. Nosaukums Koeficients

9.1. Kinētiskā reklāma 0,25
9.2. Gaismas reklāma 0,5
9.3. Apgaismota reklāma 1
9.4. Braukājoša vizuālās komunikācijas reklāma 0,15
9.5. Pārējās reklāmas 2

Tematikas	koeficients10. 

Nr. p. k. Nosaukums Koeficients
10.1. Latvijas Republikā ražotas produkcijas un to firmu,  

kas produktu ražo, reklāma
0,5

10.2. Reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde 0,5

10.3. Tūrismu veicinoša reklāma 0,5

10.4. Importa alus un atspirdzinošo dzērienu reklāma 2,0

10.5. Pārējās reklāmas 1,0

Īslaicīgās	vizuālā	komunikācijas	objektiem	eksponēšanas	11. 
maksa	ir	Ls	0,10	par	vienu	eksemplāru	diennaktī.

iv Pašvaldības nodevas iekasēšanas kārtība un tās kontro-
les mehānisms

Nodeva	 jāsamaksā	 pirms	 vizuālās	 komunikācijas	 pases	12. 
saņemšanas	pēc	Madonas	pilsētas	Būvvaldes	 saskaņoju-
ma	un	aprēķina	par	nodevas	apmēru	veikšanas.
Nodeva	nomaksājama	Madonas	novada	pašvaldības	pa-13. 
matbudžeta	 kontā	 un	 to	 izlieto	 saskaņā	 ar	 apstiprināto	
Madonas	novada	pašvaldības	budžetu.
Pārmaksātās	nodevas	summas,	pamatojoties	uz	maksātā-14. 
ja	motivētu	iesniegumu,	tiek	atmaksātas	maksātājam.	Par	
pārmaksātām	nav	uzskatāmas	 tās	nodevas	summas,	kas	
aprēķinātas	un	iekasētas,	pamatojoties	uz	reklāmas	devēja	
iesniegtajiem	datiem,	ja	pēc	nodevas	samaksāšanas	reklā-
mas	devējs	labprātīgi,	saskaņojot	ar	Madonas	pilsētas	paš-
valdību,	 samazinājis	 reklāmas	 eksponēšanas	 ilgumu	 vai	
reklāmas	laukuma	platību.
Par	nodevas	iekasēšanu	ir	atbildīgs	pilsētas	arhitekts,	kas	15. 
izsniedz	sagatavotu	Vizuālās	komunikācijas	atļauju	vizuā-
lās	komunikācijas	objekta	izvietošanai.	Atļauju	neizsniedz	
pirms	nav	uzrādīts	samaksu	apliecinošs	dokuments.

v Noslēguma jautājums

No	pašvaldības	nodevas	atbrīvojami:16. 
16.1.	 nekomerciāla	 (bezmaksas	 pasākumu	 reklamējoša)	
rakstura	reklāma	un	informācija,	kuru	izvieto:
a)	labdarības	pasākumu	organizētāji;
b)	kultūras	un	kultūrvēsturisko	pasākumu	rīkotāji;
c)	dabas	aizsardzības	pasākumu	rīkotāji;
d)	sporta	pasākumu	rīkotāji;
e)	bērnu	un	jaunatnes	pasākumu	rīkotāji;
f)	veselības	aizsardzības	pasākumu	rīkotāji,

16.2.	Madonas	pilsētas	pašvaldības	un	tai	padoto	iestāžu	
reklāma	un	informācija	par	tiem,	tajā	skaitā	dažādu	akciju	
un	svētku	noformējums,
16.3.	 Madonas	 pilsētas	 pašvaldības	 rīkoto	 pasākumu	
sponsoru	 reklāma	 –	 no	 attiecīgās	 nodevas	 tiek	 atbrīvoti	
pasākuma	vietā	un	laikā,
16.4.	 Vizuālās	 komunikācijas	 objektu	 izvietotāji,	 kas	 no-
drošina	mazo	 arhitektūras	 formu	 izgatavošanu,	 izvieto-
šanu,	 apkopi	 un	 uzturēšanu	 pilsētas	 infrastruktūras	 uz-
labošanai,	 par	 to	 noslēdzot	 līgumu	 ar	Madonas	 pilsētas	
pašvaldību.
Strīdus	 par	 nodevas	 apmēru	 un	maksāšanas	 kārtību	 iz-17. 
skata	Madonas	novada	pašvaldības	Administratīvo	aktu	
strīdu	komisija.
Saistošie	 noteikumi	 stājas	 spēkā	 nākamajā	 dienā	 pēc	 to	18. 
publicēšanas	“Madonas	Novada	Vēstnesī”,	t.i.,	9	jūnijā.

apstiprināti Madonas novada pašvaldības
30.03.2010. domes sēdē (Prot. Nr. 8; 9. p.).
izdoti saskaņā ar lr likumu “Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” 7. panta sestā daļu, 14. panta septīto 
daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo 
daļu, 25. pantu.

Izdarīt	Madonas	novada	pašvaldības	2009.	gada	26.	no-1.	
vembra	saistošajos	noteikumos	Nr.	17	„Par	Madonas	no-
vada	pašvaldības	palīdzību	dzīvokļu	jautājumu	risināša-
nā”	šādus	grozījumus:	

1.1.	 Saistošo	 noteikumu	 tekstā	 aizstāt	 vārdus	 „dzīvokļu	
komisija”	 ar	 vārdiem	 „dzīvokļu	 jautājumu	 komisija”		

(attiecīgajā	locījumā).	
1.2.	Svītrot	Saistošo	noteikumu	25.	punktu.
Saistošie	 noteikumi	 stājas	 spēkā	 Latvijas	 Republikas	 li-2.	
kuma	 „Par	 pašvaldībām”	 45.	 pantā	 noteiktajā	 kārtībā,	
nākamajā	dienā	pēc	 to	publicēšanas	 “Madonas	Novada	
Vēstnesī”,	t.i.,	9	jūnijā.
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apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 
2010. gada 27. janvāra lēmumu  (prot. Nr. 3; 36. p.)
izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43. panta 
pirmās daļas 13. punktu, „Zvejniecības likuma” 10. panta 
trešo daļu

i vispārīgie jautājumi

1.1.Sāvienas	ezers	(57,9	ha)	atrodas	Madonas	novada	teritorijā	
un	saskaņā	ar	Civillikuma	1115.	panta	II	pielikumu	ir	pri-
vāta	ūdenstilpne,	kurā	zvejas	tiesības	pieder	valstij.	

1.2.	Licencētā	makšķerēšana	Sāvienas	 ezerā	 tiek	 ieviesta	 sa-
skaņā	ar	MK	2003.	gada	14.	oktobra	noteikumiem	Nr.	574	
„Licencētās	amatierzvejas	–	makšķerēšanas	–	kārtība”	un	
2008.	gada	22.	oktobrī	Ļaudonas	pagasta	padomes	apstip-
rinātajiem	„Sāvienas	 ezera	 zivsaimnieciskās	 ekspluatāci-
jas	noteikumiem”,	ar	nolūku	regulāri	 (vismaz	reizi	 trijos	
gados)	papildināt	ūdenstilpnes	zivju	krājumus,	nodroši-
nāt	zivju	resursu	racionālu	izmantošanu,	kā	arī	iegūt	pa-
pildu	līdzekļus	zivju	krājumu	pavairošanai	un	aizsardzī-
bai,	makšķerēšanas	 tūrisma	un	attiecīgās	 infrastruktūras	
attīstībai.	

1.3.	 Licencēto	 makšķerēšanu	 Sāvienas	 ezerā,	 pamatojoties	
uz	Madonas	 novada	 pašvaldības	 2009.	 gada	 9.	 septem-
bra	pilnvarojuma	līgumu,	organizē	biedrība	makšķernie-
ku	klubs	„Savieši”	(adrese:	„Kļavas”,	Sāviena,	Ļaudonas	
pag.,	Madonas	novads,	reģ.	Nr.	40008057239,	mob.	tālru-
nis	26650598).

ii Makšķerēšanas tiesības

2.1.	Nodarboties	ar	licencēto	makšķerēšanu	Sāvienas	ezerā	ir	
tiesības	jebkurai	fiziskai	personai,	kura	ir	iegādājusies	(sa-
ņēmusi)	attiecīgu	licenci.

2.2.	 Visām	 personām,	 izņemot	 vecākām	 par	 65	 gadiem	 vai	
jaunākām	par	16	gadiem,	kā	arī	invalīdiem,	bez	licences	ir	
jābūt	klāt	arī	makšķerēšanas	kartei.

2.3.	Gada	bezmaksas	makšķerēšanas	 licences	nepārsniedzot	
šī	nolikuma	4.7.1.	apakšpunktā	norādīto	bezmaksas	licen-
ču	kopējo	 limitu,	 ir	 tiesīgi	 saņemt	Sāvienas	 ezera	krastu	
zemes	īpašnieki	un	viņu	ģimenes	locekļi,	kuru	deklarētā	
dzīvesvieta	ir	Ļaudonas	pagastā,	kā	arī	Ļaudonas	pagas-
ta	 teritorijā	dzīvojošie	maznodrošinātie	 iedzīvotāji.	Gada	
bezmaksas	 makšķerēšanas	 licences	 izsniedz	 saskaņā	 ar	
Madonas	novada	pašvaldības	 lēmumu,	kas	 saskaņots	ar	
licencētās	makšķerēšanas	 organizētāju,	 atbilstoši	 pašval-
dības	apstiprinātam	attiecīgo	personu	sarakstam,	kurā	ir	
norādīts	pamatojums	Gada	bezmaksas	licences	piešķirša-
nai.

2.4.	Lai	saņemtu	Gada	bezmaksas	licenci,	šī	Nolikuma	2.3.	pun-
ktā	minētajām	personām	ir	jāiesniedz	attiecīgs	iesniegums	
pašvaldībā	vai	licencētās	makšķerēšanas	organizētājam	ar	
pamatojumu	Gada	bezmaksas	licences	saņemšanai.

2.5.	Pēc	šī	Nolikuma	4.7.1.	punktā	minētā	bezmaksas	licenču	
kopējā	limita	izmantošanas,	papildus	Gada	bezmaksas	li-
cences	netiek	izsniegtas	un	makšķerniekam	vispārējā	kār-
tībā	 jāiegādājas	 attiecīgajā	 termiņā	 derīga	 vienas	 dienas	
licence.

iii licencētās makšķerēšanas noteikumi

3.1.	Licencētā	makšķerēšana	atļauta	visa	Sāvienas	ezera	platī-
bā	(karte	šī	Nolikuma	pielikumā	Nr.	1.).

3.2.	Licencētā	makšķerēšana	Sāvienas	ezerā	notiek	saskaņā	ar	
MK	2006.	gada	10.	janvāra	noteikumiem	Nr.	31	„Makšķe-
rēšanas	noteikumi”	ar	šādām	atkāpēm:
3.2.1.	No	1.	marta	līdz	30.	aprīlim	atļauts	makšķerēt	tikai	
no	licencētās	makšķerēšanas	organizētāja	laivām;	

3.2.2.	vienam	makšķerniekam	diennakts	lomā	atļauts	pa-
turēt:	7	līņus	un	5	karpas.

3.2.3.	makšķernieks	var	iegādāties	un	makšķerējot	vienlai-
cīgi	izmantot	divas	vienāda	veida	licences,	kas	dod	tie-
sības	izmantot	divas	reizes	vairāk	makšķerēšanas	rīku,	
nekā	noteikts	MK	noteikumos	Nr.	31.	„Makšķerēšanas	
noteikumi”	un	lomā	paturēt	divas	reizes	lielāku	zivju	
skaitu	un	svaru	kā	minēts	šī	Nolikuma	3.2.2.	punktā.

3.3.	 Pēc	 šī	 Nolikuma	 3.2.2.	 punktā	 noteiktā	 loma	 svara	 vai	
skaita	 sasniegšanas	makšķerēšana	 ir	 jāpārtrauc,	 izņemot	
gadījumu,	 kad	 makšķernieks	 nodrošinājis	 šī	 Nolikuma	
3.2.3.	punkta	nosacījumu	izpildi.

iv licenču veidi, maksa par licencēm un licenču skaits
Licencētā	 makšķerēšanā	 Sāvienas	 ezerā	 noteiktas	 šādas	

licences:	

Licences nosaukums Cena  
Ls/gab.

4.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai Sāvienas ezerā no 
ledus, no krasta, no laipas vai laivas (izņemot makšķerēšanu no 
laivas laika periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim)  

1,00

4.2. Vienas dienas licence makšķerēšanai Sāvienas ezerā no 
laivas laika periodā no 1.marta līdz 30. aprīlim (65 gab.)

5,00

4.3. Viena mēneša licence makšķerēšanai Sāvienas ezerā no 
ledus, no krasta, no laipas vai laivas (izņemot makšķerēšanu no 
laivas laika periodā no 1.marta līdz 30. aprīlim)

5,00

4.4. Gada licence makšķerēšanai Sāvienas ezerā (izņemot 
makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. marta līdz 30. 
aprīlim)

10,00

4.5. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Sāvienas ezerā 
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. marta līdz 
30. aprīlim) 

–

4.6.	Gada	licence,	gada	bezmaksas	licence,	mēneša	un	vienas	
dienas	licences	makšķerēšanai	Sāvienas	ezerā	dod	tiesības	
tās	 saņēmējam	makšķerēt	no	krasta,	no	 laipas,	no	 laivas	
vai	no	 ledus	saskaņā	ar	MK	noteikumiem	Nr.	31.	„Mak-
šķerēšanas	noteikumi”	un	šo	Nolikumu.

4.7.	Kopējais	licenču	skaits	nav	ierobežots,	izņemot:
	4.7.1.	bezmaksas	 licences,	kurām	noteikts	kopējais	skaita	
limits	150	gab.	un	kuras	tiek	saņemtas	saskaņā	ar	šī	No-
likuma	2.3.	punktu;

	4.7.2.	licences	makšķerēšanai	no	laivas	laika	periodā	no	1.	
marta	 līdz	30.	aprīlim,	kurām	noteikts	kopējais	 skaita	
limits	65	gab.

4.7.3.		Vienā	dienā,	izņemot	laika	periodā	no	1.	marta	līdz	
30.	aprīlim,	pieļaujams	izmantot	ne	vairāk	kā	100	vienas	
dienas	licences.

v licenču noformēšana un realizācija

5.1.	Visās	licencēs	(paraugs	šī	Nolikuma	pielikumos	Nr.	2A-2F)	
tiek	uzrādīts:	licences	veids,	kārtas	numurs,	cena,	derīguma	
datums	vai	termiņš,	makšķerēšanas	vieta,	 lomu	uzskaites	
tabulas	 paraugs,	 licencētās	 makšķerēšanas	 organizētāja	
rekvizīti,	 licences	 izsniedzēja	 paraksts,	 izsniegšanas	 vieta	
un	 licences	 saņēmēja	 vārds,	 uzvārds,	 personas	 kods,	 pa-
raksts.

5.2.	Licencei	jābūt	noformētai	un	uzskaitītai	atbilstoši	Valsts	ie-
ņēmuma	dienesta	prasībām.

5.3.	Licences	pārdod	Madonas	novada	Ļaudonas	pagasta	„Kļa-
vās”,	 tel:	 26650598,	no	plkst.	 8.00	 –	 12.00.	Ārpus	noteiktā	
darba	laika	licences	varēs	iegādāties	arī	makšķerēšanas	vie-
tās	visā	ezerā.	
	

vi No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
6.1.	30%	no	 licenču	realizācijā	 iegūtās	kopējās	summas	katru	
ceturksni	tiek	pārskaitīti	valsts	pamatbudžetā	Zivju	fonda	
dotācijas	ieņēmumu	veidošanai.

6.2.	70%	no	licenču	realizācijā	iegūtās	kopējās	summas	paliek	
licencētās	makšķerēšanas	organizētāja	rīcībā	un	tiek	izman-
toti	licencētās	makšķerēšanas	organizēšanai	un	tās	pārval-
des	 nodrošināšanai,	 zivju	 mazuļu	 iegādei	 zivju	 resursu	
papildināšanai,	Sāvienas	ezera	krastu	sakopšanas	darbiem,	
zivju	aizsardzībai,	kā	arī	licencētās	makšķerēšanas	organi-
zēšanai	nepieciešamās	infrastruktūras	izveidošanā	un	uz-
turēšanā.

6.3.	Līdz	kārtējam	ceturksnim	sekojošā	mēneša	10.	datumam	
valsts	 aģentūrā	„Latvijas	Zivju	 resursu	aģentūrā”	 tiek	 ie-
sniegts	 finansu	 pārskats	 par	 realizēto	 makšķerēšanas	 li-
cenču	skaitu	un	licenču	veidiem,	kā	arī	iegūtajiem	naudas	
līdzekļiem	un	to	izlietojumu.	

vii lomu uzskaite
7.1.	Visu	licenču	īpašnieku	obligāts	pienākums	neatkarīgi	no	li-
cenču	veida	ir	atgriezt	licences	ar	aizpildītu	lomu	uzskaites	
tabulu,	 tās	 tieši	 iesniedzot	 iegādes	 (saņemšanas)vietā	 vai	
nosūtot	pa	pastu,	ievērojot	šādus	termiņus:
7.1.1.	vienas	dienas	licenci	3	(trīs)	dienu	laikā	pēc	tās	izman-
tošanas;

7.1.2.	viena	mēneša,	sezonas	vai	Gada	bezmaksas	licenci	7	
(septiņu)	kalendāro	dienu	laikā	pēc	licences	derīguma	
termiņa	beigām.

7.2.	Visiem	licenču	īpašniekiem	neatkarīgi	no	tās	veida	obligāti	
jāreģistrē	savus	lomus,	norādot	datumu,	zivju	sugu,	loma	
lielumu	(zivju	skaitu)	un	svaru.	Vienas	dienas	licenču	īpaš-
nieki	ieraksta	minētos	datus	licences	otrajā	pusē	norādītajā	
tabulā,	bet	viena	mēneša,	sezonas	licenču	(neatkarīgi	no	to	
veida)	un	Gada	bezmaksas	licenču	īpašnieki	ieraksta	minē-
tos	datus	lomu	uzskaites	tabulā	atbilstoši	licencē	norādīta-
jam	paraugam	(šī	Nolikuma	pielikums	Nr.	3),	to	pievieno-
jot	atgrieztajai	licencei.

7.3.	Aizpildītās	licences	ar	lomu	uzskaites	anketām	licencētās	
makšķerēšanas	 organizētājs	 katru	 gadu	 līdz	 1.	 februārim	
iesniedz	valsts	aģentūrai	„Latvijas	zivju	resursu	aģentūra”.

7.4.	Vienas	dienas	 licenču	 īpašniekiem,	kuri	nebūs	atgriezuši	
attiecīgās	licences	7.1.	punktā	norādītajos	termiņos	vai	sa-
karā	ar	cita	veida	pārkāpumu,	būs	liegta	iespēja	iegādāties	
jebkāda	veida	licences	makšķerēšanai	Sāvienas	ezerā	teko-
šā		gada	laikā.

7.5.	Sezonas	licenču	(neatkarīgi	no	to	veida)	un	“Gada	bezmak-
sas”	licenču	īpašniekiem,	kuri	neatgriezīs	attiecīgās	licences	
vai	sakarā	ar	cita	veida	pārkāpumu,	būs	liegta	iespēja	iegā-
dāties	jebkāda	veida	licences	makšķerēšanai	Sāvienas	ezerā	
tekošajā	un	nākošajā	gadā.

viii licencētās makšķerēšanas Nolikuma prasību ievēroša-
nas kontrole
8.1.	Kontroli	par	licencētās	makšķerēšanas	noteikumu	ievēro-
šanu	Sāvienas	ezerā	veic	Valsts	vides	dienesta	valsts	vides	
inspektori,	policija	un	zemessardze.	Kontroli	veic	arī	Valsts	
vides	 dienesta	 pilnvarotas	 personas	 un	 Madonas	 nova-
da	pašvaldības	zivju	resursu	aizsardzībai	un	uzraudzībai	
pilnvarotas	amatpersonas,	kuras	ir	tiesīgas	sastādīt	proto-
kolu	par	licencētās	makšķerēšanas	noteikumu	pārkāpumu	
un	nosūtīt	to	institūcijai	vai	amatpersonai,	kura	pilnvarota	
izskatīt	administratīvā	pārkāpuma	lietu.

iX licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
9.1.	Sadarbībā	ar	Madonas	novada	pašvaldību	sniegt	informā-
ciju	 laikrakstā	 „Latvijas	 Vēstnesis”	 un	 Madonas	 reģiona	
laikrakstā	 „Stars”	 par	 saistošiem	 noteikumiem	 licencētās	
makšķerēšanas	ieviešanu	Sāvienas	ezerā	un	nodrošināt	at-
bilstošu	labi	saskatāmu	norādes	zīmju	izvietošanu	tās	pie-
krastē;

9.2.	Nodrošināt	makšķerēšanas	licenču	pieejamību	saskaņā	ar	
šī	Nolikuma	5.3.	punktu;

9.3.	Reģistrēt,	uzskaitīt	un	realizēt	makšķerēšanas	licences	at-
bilstoši	normatīvo	aktu	prasībām;

9.4.	Nodrošināt	to	līdzekļu,	kas	iegūti,	realizējot	makšķerēša-
nas	licences,	izlietošanu	atbilstoši	šī	Nolikuma	6.	punktam;

9.5.	Reģistrēt	izsniegtās	makšķerēšanas	licences	uzskaites	žur-
nālā;

9.6.	Veikt	makšķernieku	lomu	uzskaiti	atbilstoši	šī	Nolikuma		
7.	punktā	noteiktai	kārtībai;

9.7.	Iepazīstināt	makšķerniekus	ar	šo	Nolikumu;
9.8.	Nozīmēt	atbildīgo	personu,	kura	pēc	Valsts	vides	dienesta	
pilnvarotās	personas	vai	pašvaldības	pilnvarotās	personas	
statusa	 iegūšanas	piedalās	 vides	un	 zivju	 resursu	 aizsar-
dzības	un	uzraudzības	pasākumos,	kā	arī	reizi	gadā	Valsts	
vides	dienestā	iesniedz	informāciju	par	veiktajiem	pasāku-
miem	ūdenstilpnes	apsaimniekošanā,	tai	skaitā	par	šī	Noli-
kuma	6.2.	punktā	paredzētiem	pasākumiem	zivju	resursu	
papildināšanā	un	aizsardzībā,	kā	arī	 licencētās	makšķerē-
šanas	 organizēšanai	 nepieciešamās	 infrastruktūras	 izvei-
došanā	un	uzturēšanā;

9.9.	Līdz	kārtējam	ceturksnim	sekojošā	mēneša	10.	datumam	
iesniegt	valsts	aģentūrai	„Latvijas	Zivju	resursu	aģentūra”	
pārskatu	 par	 realizētajām	 makšķerēšanas	 licencēm,	 pār-
skaitītajiem	finanšu	līdzekļiem	valsts	budžetā	Zivju	fonda	
dotācijas	 ieņēmumu	veidošanai	un	no	 licenču	realizācijas	
iegūto	pārējo	līdzekļu	izlietojumu;

9.10.	Iesniegt	līdz	nākamā	gada	1.	februārim	valsts	aģentūrai	
„Latvijas	Zivju	resursu	aģentūra”	makšķernieku	aizpildītās	
un	atpakaļ	atgrieztās	licences	zivju	resursu	novērtēšanai;

9.11.	Sagatavot	makšķerēšanas	vietas	un	iznomāt	laivas;
9.12.	Veikt	zivju	krājumu	pavairošanu	saskaņā	ar	2008.	gada	
22.	 oktobrī	 Ļaudonas	 pagasta	 apstiprinātajiem	 Sāvienas	
ezera	zivsaimnieciskās	ekspluatācijas	noteikumiem.	

X Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums, 
atbildība
10.1.	Licencētās	makšķerēšanas	Nolikums	 stājas	 spēkā	nāka-
majā	dienā	pēc	to	publicēšanas	“Madonas	Novada	Vēst-
nesī”,	 t.i.,	9	 jūnijā.	Tā	darbības	 ilgums	ir	3	gadi	no	spēkā	
stāšanās	dienas.

10.2.	 Šī	 Nolikuma	 neievērošanas	 gadījumā	 makšķerniekiem	
tiek	piemēroti	sodi	saskaņā	ar	pastāvošo	likumdošanu.

Xi Nolikuma pielikumi
11.1.	Sāvienas	ezera	karte	(pielikums	Nr.	1.)
11.2.	Madonas	 novada	 pašvaldības	 izsniegta	 pilnvara	 (pieli-
kums	Nr.	2.)

11.3.	Licenču	paraugi	(pielikumi	Nr.	2A-2E)
11.4.	Lomu	uzskaites	tabula	(pielikums	Nr.	3.)
11.5.	Saskaņojumu	lapa	(pielikums	Nr.	4.)

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā”
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Pielikums Nr. 2E
Madonas	novada	pašvaldības	saistošajiem	noteikumiem	
Nr.	4	„Nolikums	par	licencēto	makšķerēšanu		
Sāvienas	ezerā”

Pielikums Nr. 2D
Madonas	novada	pašvaldības	saistošajiem	noteikumiem	
Nr.	4	„Nolikums	par	licencēto	makšķerēšanu		
Sāvienas	ezerā”

Pielikums Nr. 2B
Madonas	novada	pašvaldības	saistošajiem	noteikumiem	
Nr.	4	„Nolikums	par	licencēto	makšķerēšanu		
Sāvienas	ezerā”

Pielikums Nr. 2C
Madonas	novada	pašvaldības	saistošajiem	noteikumiem	
Nr.	4	„Nolikums	par	licencēto	makšķerēšanu		
Sāvienas	ezerā”
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Pēc	licences	derīguma	termiņa	beigām	licence	ar	lomu	uzskaites	datiem	nododama	licencētās	makšķerēšanas	organizētāja	
pārstāvim	licenču	tirdzniecības	vietā	vai	nosūtāma	Sāvienas	ezera	licencētās	makšķerēšanas	organizētājam	–	biedrībai	
makšķernieku	klubs	„Savieši”	uz	adresi,	kas	norādīta	licencē.	Licencētās	makšķerēšanas	organizētājam	ir	tiesības	turpmāk	
licencētās	makšķerēšanas	nolikumā	norādītajā	laika	periodā	neizsniegt	licences	makšķerniekiem,	kuri	šīs	prasības	neizpilda.

Pielikums Nr. 3
Madonas	novada	pašvaldības	
saistošajiem	noteikumiem	
Nr.	4	„Nolikums	par	licencēto	
makšķerēšanu	Sāvienas	ezerā”

Pielikums Nr. 2a
Madonas	novada	pašvaldības	saistošajiem	noteikumiem	
Nr.	4	„Nolikums	par	licencēto	makšķerēšanu		
Sāvienas	ezerā”

Makšķernieku	pienākums	
ir	uzrādīt	savus	lomus,	
aizpildot	tabulu	
„Makšķernieka	lomu	
uzskaite”,	kura	atrodas	
licences	otrajā	pusē.	Ja	tabulā	
nepietiek	vietas,	datus	var	
turpināt	uz	citas	lapas.

Pielikums Nr. 1
Madonas	novada	
pašvaldības	saistošajiem	
noteikumiem	
Nr.	4	„Nolikums	par	
licencēto	makšķerēšanu	
Sāvienas	ezerā”
sāvienas ezera karte

Licenču  
tirdzniecības vieta –  
Madonas	novada	
„Kļavas”,	Sāviena,		
tel.	26650598,	64828488,		
plkst.	8.00-12.00.	
	
Ārpus	noteiktā	darba	
laika	licences	varēs	
iegādāties	makšķerēšanas	
vietās.	

2010. gada jūnijs

Madonas novada pašvaldības informatīvs izdevums
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests  SIA “Erante”
Izdevējs — SIA “Laikraksts Stars”
Atbildīgā par izdevumu — Dzintra Stradiņa
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apstiprināti
Madonas novada pašvaldības domes 
29.04.2010. sēdē (protokols Nr. 10; 39. p.).
izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta 
noteikumiem Nr. 299 17. un 19.3. punktu

Izdarīt	Madonas	novada	pašvaldības	2009.	gada	30.	jūlija	1.	
saistošajos	noteikumos	Nr.	2	„Par	Madonas	novada	paš-
valdības	sociālajiem	pabalstiem”	šādus	grozījumus:
izteikt	punktu	7.1.1.	šādā	redakcijā:1.1.	
„7.1.1.	 tai	 nepieder	 naudas	 līdzekļu	 uzkrājumi,	 vērts-
papīri	vai	 īpašums,	 izņemot	šo	noteikumu	7.4.	punktā	
minēto;”;
svītrot	punktu	7.1.2.;1.2.	
svītrot	punktu	7.1.3.;1.3.	
izteikt	punktu	7.1.5.	šādā	redakcijā:1.4.	
„7.1.5.	tā	nesaņem	ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	
rehabilitācijas	institūcijas	sniegtos	pakalpojumus	vai	tā	
neatrodas	ieslodzījumā;”;
papildināt	noteikumus	ar	punktu	7.1.6.	šādā	redakcijā:1.5.	
„7.1.6.	 persona	 ir	 reģistrējusies	 Nodarbinātības	 valsts	
aģentūrā	kā	bezdarbnieks	vai	darba	meklētājs,	izņemot	
Sociālo	pakalpojumu	un	sociālās	palīdzības	likuma	37.	
panta	otrajā	daļā	minētos	gadījumus.”;
izteikt	punktu	7.2.	šādā	redakcijā:1.6.	
„7.2.Trūcīgas	ģimenes	 (personas)	statusu	nosaka,	 ienā-

kumus	un	materiālo	stāvokli	novērtē	atbilstoši	Latvijas	
Republikas	 Ministru	 kabineta	 30.03.2010.	 noteikumos	
Nr.	299	„Noteikumi	par	ģimenes	vai	atsevišķi	dzīvojo-
šas	personas	atzīšanu	par	trūcīgu”	noteiktajai	kārtībai.
papildināt	noteikumus	ar	punktu	7.3.	šādā	redakcijā:1.7.	
„7.3.	 Aprēķinot	 ģimenes	 vai	 atsevišķi	 dzīvojošas	 per-
sonu	 ienākumus	 trūcīgas	 ģimenes	 (personas)	 statusa	
piešķiršanai,	 sociālais	 dienests	 samazina	 ģimenes	 vai	
atsevišķi	 dzīvojošas	 personas	 ienākumus	 par	 	 ikmē-
neša	kredītmaksājuma	apmēru,	kas	nepārsniedz	Ls	50	
mēnesī	uz	mājsaimniecību	kredītam,	kas	ņemts	vienīgā	
mājokļa,	kurā	ģimene	vai	atsevišķi	dzīvojošā	persona	ir	
deklarējusi	savu	pamatdzīvesvietu	un	dzīvo,	iegādei.”
papildināt	noteikumus	ar	punktu	7.4.	šādā	redakcijā:1.8.	
„7.4.	Par	īpašumu	šo	noteikumu	izpratnē	nav	uzskatāmi	
5	ha	zemes	un	3	ha	meža	lauku	teritorijās,	0,15	ha	zemes	
pilsētā	un	ciemos,	ēkas,	kas	netiek	izmantotas	saimnie-
ciskajai	darbībai.”
izteikt	punktu	8.2.1.	šādā	redakcijā:1.9.	
„8.2.1.	 tai	 nepieder	 naudas	 līdzekļu	 uzkrājumi,	 vērts-
papīri	vai	 īpašums,	 izņemot	šo	noteikumu	7.4.	punktā	
minēto;”;
svītrot	punktu	8.2.2.;1.10.	
svītrot	punktu	8.2.3.;1.11.	
izteikt	punktu	8.2.5.	šādā	redakcijā:1.12.	
„8.2.5.	tā	nesaņem	ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	

rehabilitācijas	institūcijas	sniegtos	pakalpojumus	vai	tā	
neatrodas	ieslodzījumā;”;
papildināt	noteikumus	ar	punktu	8.2.6.	šādā	redakcijā:1.13.	
„8.2.6.	 persona	 ir	 reģistrējusies	 Nodarbinātības	 valsts	
aģentūrā	kā	bezdarbnieks	vai	darba	meklētājs,	izņemot	
Sociālo	pakalpojumu	un	sociālās	palīdzības	likuma	37.	
panta	otrajā	daļā	minētos	gadījumus.”;
izteikt	punktu	8.3.	šādā	redakcijā:1.14.	
„8.3.Maznodrošinātas	ģimenes	(personas)	statusu	nosa-
ka,	ienākumus	un	materiālo	stāvokli	novērtē	piemērojot	
Latvijas	 Republikas	 Ministru	 kabineta	 30.03.2010.	 no-
teikumos	Nr.	299	„Noteikumi	par	ģimenes	vai	atsevišķi	
dzīvojošas	personas	atzīšanu	par	trūcīgu”	noteikto	trū-
cīgas	ģimenes	(personas)	statusa	piešķiršanas	kārtību.
papildināt	noteikumus	ar	punktu	8.4.	šādā	redakcijā:1.15.	
„8.4.	 Aprēķinot	 ģimenes	 vai	 atsevišķi	 dzīvojošas	 per-
sonu	 ienākumus	maznodrošinātas	ģimenes	 (personas)	
statusa	piešķiršanai,	sociālais	dienests	samazina	ģime-
nes	 vai	 atsevišķi	 dzīvojošas	 personas	 ienākumus	 par		
ikmēneša	 kredītmaksājuma	 apmēru,	 kas	 nepārsniedz	
Ls	 50	mēnesī	 uz	mājsaimniecību	 kredītam,	 kas	 ņemts	
vienīgā	 mājokļa,	 kurā	 ģimene	 vai	 atsevišķi	 dzīvojošā	
persona	ir	deklarējusi	savu	pamatdzīvesvietu	un	dzīvo,	
iegādei.”

2. Saistošie	 noteikumi	 stājas	 spēkā	 nākamajā	 dienā	 pēc	 to	
publicēšanas	“Madonas	Novada	Vēstnesī”,	t.i.,	9	jūnijā.

Saistošie noteikumi Nr. 19 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības  
2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2  
„Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””

apstiprināti Madonas novada pašvaldības domes 
29.04.2010. sēdē (protokols Nr. 10; 9. p.). izdoti saskaņā ar 
latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu,
lr likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 16. punktu, 
43. panta 1. daļas 4. punktu

i Noteikumos lietotie termini

1.1.	 	sabiedriska vieta –	ikviena	publiski	pieejama	teritorija,	
telpa	(ceļi	–	jebkura	satiksmei	izbūvēta	teritorija,	kas	sa-
stāv	 no	 braucamās	 daļas,	 ietves	 un	 nomales	 sadalošās	
joslas,	saliņas;	tuneļi;	laukumi;	dzelzceļu	stacija	–	tās	zā-
les	un	gaiteņi;	autoosta,	tās	zāles	un	gaiteņi;	kā	arī	parki;	
skvēri,	namu	pagalmi,	citas	speciāli	iekārtotas	brīvdabas	
atpūtas	vietas;	kā	arī	neapbūvētas	vai	citādi	neiekārtotas	
valsts	vai	pašvaldības	zemes	un	ēkas.

1.2.	 	Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas	 –	 daudzdzīvokļu	
namu	kāpņu	telpas,	pagrabi,	bēniņi	un	citas	palīgtelpas.

1.3.		Nepilngadīga persona	–	persona,	kura	nav	sasniegusi	18	
gadu	vecumu.

1.4.	 	Mazgadīga persona	 –	persona,	 kura	nav	 sasniegusi	 14	
gadu	vecumu.

1.5.		vecākus aizstājoša persona	–	aizbildņi,	audžuģimene.
1.6.	Nepiedienīga uzvedība	–	darbības,	kas	neatbilst	sabiedrī-

bā	vispārpieņemtām	morāles	un	ētikas	normām	(piedau-
zīgu	izturēšanās,	skaļa	bļaustīšanās,	svilpšana,	spļaušana,	
dabisko	vajadzību	kārtošanu	tam	neparedzētajās	vietās,	
u.c.).

1.7.		sīkie sadzīves atkritumi –	izsmēķi,	sērkociņi,	saulespuķu	
sēklas,	papīri	u.tml.

ii vispārīgie noteikumi

2.1.	 	 Saistošie	 noteikumi	 “Par	 sabiedrisko	 kārtību	Madonas	
novadā”,	turpmāk	tekstā	Noteikumi,	tiek	ieviesti,	lai	no-
drošinātu	sabiedrisko	kārtību	un	sanitāro	tīrību	Madonas	
novada	administratīvajā	teritorijā.

2.2.		Noteikumi	paredz,	kāda	kārtība	ir	jāievēro	Madonas	no-
vada	administratīvajā	teritorijā	un	kāda	ir	atbildība	notei-
kumu	neievērošanas	gadījumā.

2.3.	Noteikumi	ir	saistoši	visām	fiziskām	un	juridiskām	perso-
nām	Madonas	novada	administratīvajā	teritorijā.

2.4.		Amatpersonas	un	institūcijas,	kuras	ir	tiesīgas	uzlikt	ad-
ministratīvo	sodu	vai	sastādīt	administratīvo	pārkāpumu	
protokolu	par	Noteikumu	pārkāpšanu:

2.4.1.	 valsts	 policijas	 amatpersonas,	 pildot	dienesta	pienāku-
mus;	

2.4.2.	pašvaldības	kārtībnieki.
2.5.	Lietvedība	administratīvo	pārkāpumu	lietās	veicama	Lat-

vijas	Administratīvo	pārkāpumu	kodeksā	noteiktajā	pro-
cesuālajā	kārtībā.

2.6.		Atbildība	par	Noteikumu	neievērošanu:
2.6.1.	Administratīvā	pārkāpuma	lietas	par	Noteikumu	pārkā-

pumiem,	 izņemot	gadījumus,	kad	administratīvais	sods	
tiek	uzlikts	pārkāpuma	 izdarīšanas	vietā,	 izskata	un	 lē-
mumus	tajās	pieņem	Madonas	novada	pašvaldības	Ad-

ministratīvā	komisija.
2.6.2.	 Par	 pārkāpumiem,	 kuri	 paredzēti	Noteikumos,	 izdarī-

šanas	 vietā	 bez	 administratīvā	 protokola	 sastādīšanas,	
izsniedzot	 noteikta	parauga	kvīti,	Noteikumu	2.4.	 pun-
ktā	minētās	amatpersonas	var	uzlikt	pārkāpējam	naudas	
sodu	no	1,-	 līdz	20,-	 latiem.	 Ja	pārkāpējs	nepiekrīt	 soda	
uzlikšanai,	attiecīgā	amatpersona	sastāda	administratīvo	
pārkāpumu	protokolu.

2.6.3.	Par	Noteikumu	pārkāpumu	 izdarīšanu,	personai,	kura	
izdarījusi	administratīvo	pārkāpumu,	var	piemērot	šādus	
administratīvos	sodus:

2.6.3.1.	brīdinājums;
2.6.3.2.	 fiziskām	 personām	 naudas	 sods	 līdz	 Ls	 250,00	 (divi	

simti	piecdesmit	lati);
2.6.3.3.	 juridiskām	 personām	 naudas	 sods	 līdz	 Ls	 1000,00	

(viens	tūkstotis	latu);
2.6.3.4.	minimālais	naudas	sods,	ko	uzliek	par	Noteikumu	pār-

kāpumiem,	ir	Ls	1,00	(viens	lats).	
2.6.4.	Par	Noteikumu	pārkāpumu,	ja	to	izdarījusi	persona	līdz	

18	gadu	vecumam	vai	vispārizglītojošo	skolu	skolēns,	ku-
riem	nav	pastāvīga	ienākuma	avota,	naudas	sods	tiek	pie-
dzīts	no	viņa	vecākiem,	vai	personām,	kas	viņus	aizstāj.

2.7.	 Par	 Madonas	 novada	 sabiedriskās	 kārtības	 Noteikumu	
pārkāpšanu	iekasētā	soda	nauda	tiek	ieskaitīta	Madonas	
novada	pašvaldības	budžetā.

iii sevišķie noteikumi

3.1. Nepiedienīga uzvedība 
3.1.1.	Par	nepiedienīgu	uzvedību	sabiedriskās	vietās,	 sabied-

riskajā	transportā,	 ja	šādas	darbības	neatbilst	sabiedrībā	
vispārpieņemtām	morāles	un	ētikas	normām	izsaka	brī-
dinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	līdz	100,-	latiem.

3.2. sabiedrisko vietu piegružošana
3.2.1.	Par	ielu	un	citu	sabiedrisko	vietu,	kā	arī	daudzdzīvokļu	

ēku	 koplietošanas	 telpu	 piegružošanu	 ar	 sīkiem	 sadzī-
ves	 atkritumiem	 (izsmēķiem,	 sērkociņiem,	 saulespuķu	
sēklām,	papīriem	u.tml.)	–	izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	
naudas	sodu	līdz	20,-	latiem.

3.2.2.	Par	ielu	un	citu	sabiedrisko	vietu	piegružošana	ar	sadzī-
ves	atkritumiem-	 izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	
sodu	fiziskām	personām	līdz	100,-	latiem,	juridiskām	per-
sonām	līdz	1000,-	latiem.

3.3. Nepilngadīgo personu vai vispārizglītojošo skolu skolē-
nu smēķēšana

3.3.1.Par	nepilngadīgo	personu	vai	vispārizglītojošo	skolu	sko-
lēnu	smēķēšanu	sabiedriskās	vietās	–	izsaka	brīdinājumu	
vai	uzliek	naudas	sodu	līdz	40	latiem.

3.3.2.Par	mazgadīgu	personu	smēķēšanu	sabiedriskās	vietās	
–	 izsaka	 brīdinājumu	vai	 uzliek	 naudas	 sodu	 līdz	 40,-	
latiem.

3.4. Nepilngadīgo personu vai vispārizglītojošo skolu skolē-
nu atrašanās reibuma stāvoklī

3.4.1.	 Par	 nepilngadīgo	 personu	 vai	 vispārizglītojošo	 skolu	
skolēnu	atrašanos	sabiedriskā	vietā	alkoholisko	dzērienu	
vai	citu	apreibinošu	vielu	iespaidā	–	uzliek	naudas	sodu	
no	10,-	līdz	50	latiem.

3.5. Nepilngadīgo personu atrašanās ārpus mājas 
3.5.1.	 Par	 nepilngadīgās	 personas	 līdz	 16	 gadiem	 atrašanos	

sabiedriskās	vietās	bez	vecāku	vai	viņu	aizstājušo	perso-
nu,	pilngadīgu	māsu	vai	brāļu,	vecvecāku	pavadības	no	
pulksten	22.00	līdz	6.00	–	izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	
naudas	sodu	līdz	30	latiem	nepilngadīgās	personas	vecā-
kiem	vai	viņu	aizstājošām	personām.

3.6. atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzē-
riena iepakojumu

3.6.1.	Atrašanās	 sabiedriskā	 vietā,	 izņemot	Madonas	 novada	
domes	atļautajos	pasākumos	un	vietās,	kurās	alkoholiskie	
dzērieni	tiek	pārdoti	lietošanai	uz	vietas,	ar	atvērtu	alus	vai	
cita	alkoholiskā	dzēriena	pudeli,	iepakojumu	vai	glāzi	–	iz-
saka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	līdz	50,-	latiem.

3.7. iekšējās kārtības noteikumu neievērošana
3.7.1.	 Par	 iekšējās	 kārtības	 noteikumu	 neievērošana	 kultūras,	

sporta,	atpūtas,	tirdzniecības	un	citās	sabiedriskās	iestādēs-	
izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	līdz	50	latiem.

3.8. Pilsētas sabiedrisko objektu, labiekārtojuma objektu, 
mazo arhitektonisko formu bojāšanu

3.8.1.	 Par	 pilsētas	 sabiedrisko	 objektu,	 labiekārtojuma	 objek-
tu,	mazo	arhitektonisko	formu	bojāšanu	–	uzliek	naudas	
sodu	līdz	250	latiem.

3.9. Peldēšana, mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana publis-
kos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs

3.9.1.	 Par	 peldēšanos,	 mazgāšanos,	 dzīvnieku	 peldināšanu,	
veļas	 mazgāšanu	 publiskos	 dīķos,	 strūklakās	 un	 citās	
ūdenstilpnēs,	kur	tas	aizliegts,	izsaka	brīdinājumu	vai	uz-
liek	naudas	sodu	no	Ls	5,-	līdz	Ls	25,-.

3.10.Par transporta līdzekļu apkopi vai to mazgāšanu vietās, 
kas nav paredzētas šim nolūkam

3.10.1.	Par	transporta	līdzekļu	apkopi	vai	to	mazgāšanu	vietās,	
kas	nav	paredzētas	šim	nolūkam,		izsaka	brīdinājumu	vai	
uzliek	naudas	sodu	līdz	20	latiem.

3.11.Par nekorektu izturēšanos pret noteikumu 2.4. punktā 
minētajām personām

3.11.1.Par	 nekorektu	 izturēšanos	 pret	 noteikumu	 2.4.punktā	
minētajām	personām	vai	šo	personu	aizskaršanu	sakarā	
ar	viņu	dienesta	darbību	vai	sabiedrisko	pienākumu	pil-
dīšanu	–	uzliek	naudas	sodu	no	20	līdz	200	latiem.

iv Nobeiguma noteikumi

4.1.	 Saistošie	 noteikumi	 stājas	 spēkā	nākamajā	dienā	pēc	 to	
publicēšanas	“Madonas	Novada	Vēstnesī”,	t.i.,	9	jūnijā.

Saistošie noteikumi Nr. 14. “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā”


