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Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

latvijas vārdu veidojam mēs katrs pats – cik labi būsim paši, tik laba būs mūsu valsts.

Dienā, kad Nacionālajā	teātrī	prok-
lamēja	Latvij	as	Republiku,	mado-
nietei	Annai	Viļumsonei	bij	a	tikko	
kā	apritējuši	9	gadi.	Šodien,	paldies	
Dievam,	Anna	ir	piedzīvojusi	savu	
101.	dzimšanas	dienu,	un,	neskato-
ties	uz	cienījamo	vecumu,	 jubilāre	
joprojām	 saglabājusi	 asu	 prātu,	
humora	dzirksti,	dzīvesprieku,	un	
viņai	ir	savs	noteikts	viedoklis	par	
procesiem	valstī.

Anna	Viļumsone	nākusi	pasaulē	
laikā,	kad	tikko	kā	pārdzīvoti	1905.–
1907.	 gada	 revolūcij	as	 satraucošie	
notikumi,	bet	ideja	par	neatkarīgas	
Latvij	as	valsts	izveidošanu	vēl	šķita	
tik	tāla.	Ģimenē	no	bērniem	Anna	ir	
vecākā,	 viena	no	māsām	Amerikā	
šogad	nosvinējusi	simto	dzimšanas	
dienu.	Bet	Anna	ar	vīru,	beidzoties	

2.	Pasaules	karam,	palikusi	pusce-
ļā	 –	Vācij	ā	bēgļus	padomju	armij	a	
ieskaitījusi	 savā	 ietekmes	 zonā	
un	nācies	kājām	doties	 atpakaļ	uz	
Latvij	u.	Anna	smej:	„Abi	tikām	ie-
skaitīti	kā	padomju	tanku	divīzij	as	
īpašums!”
Kaut	dzimusi	Lielvārdē,	Anna	

Viļumsone	jau	vairāk	nekā	sešdes-
mit	 gadu	 dzīvo	Madonā.	 Svētku	
brīžos	un	ikdienā	Anna	nav	vientuļa	
–	savulaik	strādājusi	gan	Madonas	
muzejā,	 gan	fi	nanšu	nodaļā	 –	 un	
bij	ušie	darba	kolēģi	viņu	apciemo	
itin	bieži.	„Annai,	 jeb	kā	mēs	viņu	
joprojām	dēvējam	 –	mūsu	 sekre-
tārītei,	 piemīt	 izcila	 sadzīvošanas	
prasme,	 labestība,	 no	 viņas	 staro	
laba	enerģij	a,”	par	jubilāri	stāsta	Je-
uženij	a	Adamoviča,	kas	nu	jau	ilgus	
gadus	ir	viens	no	sirmās	māmuļas	

tuvākajiem	cilvēkiem.	Iepazinušās,	
strādājot	 kopā,	 un	 tā	 draudzība	
turpinās	vēl	šodien.
Jautāta	 par	 ilgdzīvošanas	 no-

slēpumu,	Anna	 neuzskata,	 ka	 te	
būtu	kādas	 īpašas	 likumsakarības.	
Taču	apkārtējie	teic,	ka	tā	ir	pozitī-
vā	 enerģij	a,	pieticība	un	 labestība,	
kas	 jubilārei	 ļauj	 joprojām	dzīvot	
pilnvērtīgu	dzīvi.	 „Par	daudz	kri-
tizējam	citus,	bet	vispirms	jāskatās	
uz	sevi,	jākritizē	sava	rīcība,	jo	katra	
cilvēka	domas	ir	svarīgas	un	jāņem	
vērā,”	 uzsver	Anna	 Viļumsone.	
Sadzīvošanas	prasme	 ir	 apkārtējo	
cieņas	pamatā.	Sirmā	māmuļa	māk	
priecāties	par	to,	kas	dots.	Arī	savas	
viesistabas	logam	Anna	neliek	aiz-
karu	–	 lai	paveras	brīnišķīgs	 skats	
uz	Madonu!	Annas	Viļumsones	tu-
vinieki	zina,	ka	viņa	nekad	nežēlojas	

par	veselību.	Tiek	galā	pati	un	sveic	
ikvienu	jaunu	rītu.	
„Mūsdienās	mums	ir	par	daudz	

ārišķības,	par	maz	 cienām	garīgās	
vērtības,”	uzskata	 sirmā	māmuļa.	
Annas	dzīvoklī	pie	sienām	skaistas	
gleznas,	plauktos	–	grāmatas.	Anna	
labāk	iegādājusies	kādu	gleznu	ne-
vis	praktisku	lietu	–	par	bij	ušo	kolēģi	
stāsta	muzejā.		
Domājot	par	Latvij	u,	Annas	Vi-

ļumsones	acīs	pavīd	aizkustinājuma	
asaras.	 “Brīvība,	 kas	mums	 tagad	
dota,	taču	ir	tāda	dāvana!”,	saviļņota	
teic	jubilāre,	„Mīliet	Latvij	u!”	
Jubilejā	gaviļnieci	sveica	arī	paš-

valdība,	sarūpējot	 īpašu	sveicienu.	
Lai	Jums	laba	veselība,	mundrums	
un	apkārt	–	tuvi	cilvēki!

DzintrA strADiņA

Dzimusi jau pirms Latvijas valsts Cienījamie 
Madonas 
novada 
iedzīvotāji!
Tuvojas kārtējā mūsu 
valsts svētku reize. Skanēs 
apsveikuma vārdi, ļaudis 
dalīsies piedzīvotajā, godā 
tiks celts Latvij as karogs. 
Latvij as dzimšanas diena 
raksturo mūsu patriotisma 
līmeni, mūsu att ieksmi pret 
savu valsti, to, cik spēcīgi 
mēs spējam degt par savu 
zemi, tās vērtībām un 
ideāliem. 

Latvij as valsts svētkos 
novēlu ikvienam būt gana 
stipram šīs valstiskās 
vērtības un ideālus uzturēt 
arī ikdienā. Jā, ikdiena nereti 
prasa darbu, pūles, spēju 
tikt galā ar grūtībām, meklēt 
risinājumus, lai pastāvētu, 
dotos uz priekšu, bet 
rezultāts nāk ar prieku un 
gandarījumu par pārvarēto 
un izdarīto. Atcerēsimies 
par valsts ideāliem, ar cieņu 
uzlūkosim savu karogu ne 
tikai svētku reizēs, izjutīsim 
atbildību par savu zemi 
politiskā un vispārcilvēciskā 
līmenī, cienīsim mūsu 
priekšteču paveikto, stāstīsim 
par Latvij u saviem bērniem, 
mazbērniem. Vairosim labās 
domas Latvij ai.

Lai mums visiem pietiek 
spēka veicināt Latvij as 
izaugsmi, lai laba veselība, 
darot darbus, un možs gars, 
dzīvojot savā zemē! 
Cienīsim savu valsti, un tad 
arī citi cienīs mūs. 

Sirsnīgi sveicu Latvij as 
dzimšanas dienā!

Madonas novada 
pašvaldības vārdā,

domes priekšsēdētājs
AnDrEjs cEļAPītErs         

Madoniete Anna Viļumsone 101. dzimšanas dienā. 

latvieši ne tikai aizceļo. Viņi	 joprojām	
atgriežas,	mēro	ceļu	atpakaļ	uz	dzimtajām	
mājām,	pēc	tuvākiem	un	tālākiem	dzīves	
līkločiem	atrod	savas	dzimtas	saknes	un	
pavardu.	Vestēniete,	 nopelniem	bagātā	
skolotāja	Vij	a	Lapa	ir	atgriezusies	dzimtas	

mājās.	 Skolotājas	mūžs	 ritējis	 līdztekus	
notikumiem	valstī,	 tāpat	 kā	 tūkstošiem	
latviešu	ģimeņu	arī	viņas	vistuvākie	un	
mīļākie	 cilvēki	 cietuši	 represij	ās,	 pārva-
rējuši	grūtības.
	Savu	atmiņu	stāstījumu	Vij	a	Lapa	ar	

Ilgas	Sabitovas	starpniecību	ir	uzticējusi	arī	
Vēstneša	lasītājiem.	Lasot	šo	dzīvesstāstu,	
daudzi	sameklēs	paralēles	arī	ar	savu	dzī-
ves	gājumu...	

turpinājumu lasiet 8.lpp

Esmu dzimtajās mājās
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Z•	 emes	gabalu	Lazdonas	pagastā	ar	kadastra	Nr.	7066	002	
0191	0,6	ha	platībā	nolemj	 ieskaitīt	Madonas	novada	paš-
valdībai	piekritīgajās	zemēs.	Saskaņā	ar	Lazdonas	pagasta	
teritoriālo	plānojumu	zemes	gabalam	ar	kadastra	Nr.	7066	002	
0191	nosaka	lietošanas	mērķi	–	dabas	pamatnes,	parku,	zaļās	
zonas	un	citas	rekreācijas	nozīmes	objektu	teritorija	(0501)	un	
piešķir	zemes	gabalam	ar	kadastra	Nr.	7066	002	0191	nosau-
kumu	„Ezermalas”.
Zemes	 vienībām	 Liezeres	 pagastā	 ar	 kadastra	Nr.	•	

70680050110	un	70680100072	nosaka	lietošanas	mērķi	–	mež-
saimniecība.	Lietošanas	mērķa	kods	–	0201.
Pieņem	Madonas	novada	pašvaldības	noteikumus	„Par	•	

kārtību,	kādā	tiek	skatīti	jautājumi	par	pašvaldības	pirmpirku-
ma	tiesībām”.	Noteikumi	stājas	spēkā	ar	to	pieņemšanas	brīdi,	
t.i.,	2010.	gada	21.	oktobrī.	Ar	šo	Noteikumu	spēkā	stāšanos	
spēku	zaudē	2009.	gada	26.	novembrī	pieņemtie	Madonas	
novada	pašvaldības	noteikumi	„Par	kārtību,	kādā	tiek	skatīti	
jautājumi	par	pašvaldības	pirmpirkuma	tiesībām”.
Par	oficiālo	pārstāvi	ar	lēmējbalsstiesībām	dalībai	Latvijas	•	

sporta	veterānu	savienības	19.	atskaišu	–	vēlēšanu	konferencē	
izvirzīt	Māri	Gailumu.
Palielina	sabiedrības	ar	ierobežotu	atbildību	„Kalsnavas	ko-•	

munālais	uzņēmums”,	reģistrācijas	Nr.	45403026708,	pamatka-
pitālu	par	LVL	601760,-	(seši	simti	viens	tūkstotis	septiņi	simti	
sešdesmit	lati),	Madonas	novada	Kalsnavas	pagasta	pārvaldei	
izdarot	mantisko	ieguldījumu	pamatkapitālā	un	pretī	saņemot	
attiecīgo	kapitāla	daļu	skaitu	(pamat.	SIA	„Baltijas	vērtētāju	
grupas	DDS”	atzinums	par	mantisko	ieguldījumu).	„Kalsnavas	
komunālais	uzņēmums”	vadībai	uzdod	veikt	izmaiņas	LR	Uz-
ņēmumu	reģistrā	par	pamatkapitāla	palielināšanu	(mantiskais	
ieguldījums	LVL	601760)	līdz	30.11.2010.
Palielina	 SIA	 „Kusas	Nami”	 (reģistrācijas	 numurs	 –	•	

45403013440)	pamatkapitālu	par	LVL	282200,-	 (Divi	 simti	
astoņdesmit	divi	 tūkstoši	divi	 simti	 lati),	 juridiskā	adrese:	
Melioratoru	iela	3,	Kusa,	Aronas	pagasts,	Madonas	novads,	
LV	4847,	Aronas	pagasta	pārvaldei	izdarot	mantisko	ieguldī-
jumu	pamatkapitālā	un	pretī	saņemot	attiecīgu	kapitāla	daļu	
skaitu	un	uzdod	SIA	„Kusas	Nami”	kapitāla	daļu	 turētāja	
pārstāvim	–	Aronas	pagasta	pārvaldes	vadītājam	A.	Piekalnam	
nodrošināt	Latvijas	Republikas	likumos	noteiktajos	termiņos	
visu	ar	SIA	„Kusas	Nami”	pamatkapitāla	izmaiņu	reģistrēšanu	
komercreģistra	iestādē	saistīto	darbību	veikšanu.	
Piekrīt	pārņemt	valsts	dzīvojamās	mājas	„Pusstacija”,	„Ran-•	

doti”,	Mārcienas	pagastā	Madonas	novadā	(kadastra	Nr.	7074	
001	0109)	pārvaldīšanas	un	apsaimniekošanas	tiesības.
Nolemj	 segt	 izdevumus	Ošupes	pagasta	pārvaldei	Ls	•	

1332,97	(viens	tūkstotis	trīs	simti	trīsdesmit	divi	lati	97	santīmi)	
apmērā	par	Lubāna	mitrāja	informācijas	centra	siltumsūkņa	
kontūras	atjaunošanu.
Izdara	papildinājumus	Madonas	novada	domes	26.11.2009.	•	

lēmumā	(prot.	Nr.	15)	8.	punktā	un	papildina	Ošupes	pagasta	
pārvaldes	maksas	pakalpojumu	izcenojumus	ar	ierakstiem:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Daudzums /
mērvienības Cena

2. 9. p. Par telpu nomu 1 m2 0,05 Ls mēnesī
3. 10. p. Apkure 1 m2 0,40 Ls mēnesī 

Izdarīt	grozījumus	Madonas	novada	domes	29.07.2010.	
lēmumā	(protokols	Nr.	15,	14.	p.)	un	izteikt	8.	p.	šādā	redak-
cijā:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Daudzums /
mērvienības Cena

1.

8. p. Naktsmītnes Degumnieku pamatskolā 
bērnu un jauniešu nometņu dalībniekiem  
(Uz saliekamajām gultām ar klienta gultas 
veļu)

1 persona 0,50 Ls 
diennaktī

Nolemj	 atsavināt	pašvald•	 ības	nekustamo	 īpašumu	ar	
adresi	„Mēdzūlas	skola”,	Liezēres	pagasts,	Madonas	novads	
(kadastra	Nr.	7068	010	0047),	pārdodot	atklātā	izsolē	ar	aug-
šupejošu	soli.	
Piešķir	Madonas	novada	bērnu	un	jauniešu	ārpusģimenes	•	

aprūpes	un	atbalsta	centram	„Ozoli”	finanšu	līdzekļus	saskaņā	
ar	precizētu	tāmi	līdz	LVL	6880,00	(t.	sk.	PVN	)	projekta	„Sa-
nitārās	higiēnas	mezgla	izveidošana”	realizācijai	no	budžeta	
nesadalītajiem	līdzekļiem.
Nolemj	Madonas	 novada	 pašvaldībai	 kā	 partnerim	•	

piedalīties	Vidzemes	 tūrisma	asociācijas	projektā	„Muzeju	
uzlabošana	kā	sekmētājs	kultūrvēsturiskajam	mantojumam”	

un	uzdod	Madonas	novada	pašvaldības	Tūrisma	informācijas	
centra	vadītājai,	 tūrisma	darba	organizatorei	Sanitai	Somai	
un	Madonas	novadpētniecības	un	mākslas	muzeja	direkto-
rei	Līvijai	Zepai	līdz	25.11.2010.	sagatavot	Madonas	novada	
pašvaldības	partnerības	projekta	pieteikumu.	
Apstiprina	sekojošas	cenas	grāmatu	un	DVD	disku	tirdz-•	

niecībai	Madonas	Novadpētniecības	un	mākslas	muzejā:	

Nr. p. k. Preces nosaukums Jaunā cena 
(latos) bez PVN

Jaunā cena  
(latos) ar PVN

1. Grāmata „Madonas rajonam 60” 4,00 4,40
2. Grāmata „Madonas rajons” 3,00 3,30
3. DVD disks „Saules takas” 2,00 2,20

Nolemj	turpināt	tālāko	sadarbību	ar	Latvijas	sporta	vete-•	
rānu	savienību,	kļūstot	par	tās	biedru.
Samaksāt	biedru	naudu	Ls	40,-	no	sporta	tāmē	paredzētiem	
līdzekļiem.
Atbalsta	hokeja	un	slidošanas	 laukuma	 labiekārtošanas	•	

darbus,	piešķirot	tam	finansējumu	Ls	5071,95.
Nolemj	atbalstīt	Dāvi	Sāru	un	finansējumu	Ls	50	dalībai	•	

Baltijas	 junioru	kausa	 izcīņā	orientēšanās	 sportā	piešķirt	
atbilstoši	 saistošajiem	noteikumiem	„Par	Madonas	novada	
pašvaldības	sporta	finansiālo	atbalstu	un	naudas	balvām”.
Piekrīt	 sadarbības	 līguma	 slēgšanai	 ar	 nodibinājumu	•	

„Rīgas	slēpošanas	klubs”	un	Ērgļu	novada	pašvaldību	par	
distanču	slēpošanas	sacensību	MADONASKIRAIL	(Latvijas	
lielais	 tautas	slēpojumus)	rīkošanu	un	nosaka,	ka	atbildīgā	
persona	no	pašvaldības	puses	līguma	izpildes	nodrošināšanai	
ir	novada	sporta	darba	organizators	Māris	Gailums.	
Nolemj	samazināt	SIA	„KRAUV”	nomāto	telpu	Madonā	•	

Saules	ielā	9	nomas	maksu	laika	posmā	no	01.11.2010.	līdz	
31.04.2010.	(apkures	sezonas	laikā)	no	2,00	Ls	uz	1,70	Ls/m2,	
papildus	aprēķinot	PVN	un	uzdod	Madonas	pilsētas	pār-
valdniekam	G.	Ķeverim	noslēgt	papildus	vienošanos	ar	SIA	
„KRAUV”	par	nomas	maksas	izmaiņām.
Nolemj	grozīt	šādus	Madonas	novada	pašvaldības	2009.	•	

gada	29.	oktobra	 lēmuma	„Par	maksas	pakalpojumiem	un	
samaksas	apjomiem	Madonas	novada	pašvaldības	domes	
izveidotajās	iestādēs	Madonas	pilsētā”	punktus:
1.1.	1.4.	punktā	noteikto	maksu	par	vienas	 rūpniecības	

preču	 tirdzniecības	kioska	vietas	3	m	platumā	pašvaldības	
tirgū	Saules	ielā	2	izmantošanu	tirdzniecībai	mainīt	no	Ls	33.6	
uz	Ls	20.00	(papildus	aprēķinot	PVN).
Svītrot	1.5.	punktu.
2.	Noteikt,	ka	par	visiem	tirgus	teritorijā	esošiem	kioskiem	

samaksa	veicama	kā	par	tirdzniecības	vietu.
3.	Uzdot	administrācijas	Juridiskajai	nodaļai	līdz	01.11.2010.	

sagatavot	papildus	vienošanos	par	izmaiņu	izdarīšanu	ar	tir-
gus	nomniekiem	noslēgtajos	līgumos.
4.	Noteikt,	ka	 lēmuma	1.1.	punktā	noteiktais	 samaksas	

apjoms	 tiek	piemērots	 ar	nākamo	mēnesi	pēc	 atbilstošas	
vienošanās	parakstīšanas	dienas,	bet	lēmuma	2.	punkts	–	no	
2010.	gada	1.	novembra.	
		
Atceļ	23.09.2010.	Madonas	domes	sēdes	lēmumu	Nr.	18	•	

par	zemesgabala	Madonā,	Rīgas	ielā	10b	nomu.
Nolemj	atsavināt	pašvaldības	nekustamo	īpašumu	–	„Trak-•	

ši	3”,	Trakši,	Praulienas	pagasts,	Madonas	novads,	kas	sastāv	
no	diviem	zemesgabaliem	0,49	ha	platībā,	dzīvojamās	mājas	un	
palīgēkas	(nodalījuma	Nr.	100000472200),	pārdodot	nekustamo	
īpašumu	dzīvojamās	mājas	īrniekam	Normundam	Āboliņam	
un	uzdod	Praulienas	pagasta	pārvaldei	organizēt	nekustamā	
īpašuma	novērtēšanu.	
	Nolemj	atsavināt	pašvaldības	nekustamo	īpašumu	–	ne-•	

apbūvētu	zemesgabalu	ar	adresi	Ievu	iela	5,	Madona,	Mado-
nas	novads	(kadastra	apzīmējums	7001	001	1470),	pārdodot	
nekustamo	īpašumu	atklātā	izsolē	un	uzdod	Īpašuma	priva-
tizācijas,	atsavināšanas	un	izmantošanas	komisijai	organizēt	
nekustamā	īpašuma	novērtēšanu	un	izstrādāt	izsoles	notei-
kumu	projektu.
No	2010.	gada	31.	decembra	atļauj	 slēgt	SIA	“Madonas	•	

namsaimnieks’’	struktūrvienību	‘’Norēķinu	centrs’’	Saules	ielā	
13a,	Madonā.	Uzdod	SIA	“Madonas	namsaimnieks’’	informēt	
iedzīvotājus	un	sadarbības	partnerus	par	Norēķinu	centra	
slēgšanu,	kā	arī	iespējām	veikt	maksājumus	tuvākajās	bankas	
nodaļās	vai	veicot	elektronisku	maksājumu	internetbankās.

Piekrīt	atbrīvot	Valdi	Vucānu	no	pašvaldības	iepirkumu	•	
komisijas	locekļa	pienākumiem.
Madonas	nova•	 da	pašvaldības	domes	30.07.2009.	(Proto-

kols	Nr.	7;	29.	p.)	lēmumā	„Par	dzīvokļu	jautājumu	komisijas	
sastāva	apstiprināšanu”	 izdara	šādus	grozījumus	un	papil-
dinājumus:
	1.	No	1.3.	punkta	izslēdz	ierakstu	„veic	komisijas	tehnisko	

apkalpošanu”;
	2.	Papildināt	ar	ierakstu:	„1.7.	Komisijas	tehnisko	apkal-

pošanu	veic	ar	pašvaldības	izpilddirektora	rīkojumu	norīkots	
novada	pašvaldības	administrācijas	darbinieks.”
Nolemj	atbilstoši	likuma	„Par	valsts	un	pašvaldību	kapitāla	•	

daļām	un	kapitālsabiedrībām”	25.	panta	prasībām	–	dibināt	
kapitālsabiedrību,	kuras	firma	 ir	 sabiedrība	ar	 ierobežotu	
atbildību	„Sarkaņu	komunālais	uzņēmums”,	turpmāk	„Ka-
pitālsabiedrība”;
Pašvaldības	 kapitālsabiedrības	dibinātājs	 ir	Madonas	

novada	pašvaldība;
Kapitālsabiedrības	dibināšanas	mērķis	ir	nodrošināt	ko-

munālo	pakalpojumu	pieejamību	Sarkaņu	pagastā; 
Kapitālsabiedrības	dibināšanas	pamatkapitāls	–	Ls	2000,-,	

nosakot,	 ka	pamatkapitāls	 ir	 sadalīts	 2000	 (divi	 tūkstoši)	
daļās;
Kapitālsabiedrības	pamatkapitāls	tiek	apmaksāts	naudā;
Kapitālsabiedrības	100%	kapitāla	daļu	turētājs	 ir	Mado-

nas	novada	Sarkaņu	pagasta	pārvalde,	reģ.	Nr.	90000054642,	
Biksēre,	Biksēres	ciems,	Sarkaņu	pagasts,	Madonas	novads,	
LV4870;
Kapitālsabiedrības	kapitāla	daļu	turētāja	pārstāvis	ir	Sar-

kaņu	pagasta	pārvaldes	vadītājs	Andris	Simtnieks;
Izveidot	kapitālsabiedrības	valdi	uz	 trīs	gadiem	viena	

valdes	locekļa	sastāvā	–	Rolands	Vēzis;
Apstiprināt	kapitālsabiedrības	statūtus;
Noteikt	kapitālsabiedrības	juridisko	adresi:	Biksēre,	Biksē-

res	ciems,	Sarkaņu	pagasts,	Madonas	novads,	LV	4870;
Neparedzēt	 atlīdzību	kapitāla	daļu	 turētāja	pārstāvim	

Andrim	Simtniekam;
Kapitālsabiedrības	dibināšanas	izdevumi	pieļaujami	Ls	125	

un	tos	sedz	no	Kapitālsabiedrības	finanšu	līdzekļiem;
Uzdot	Kapitālsabiedrības	valdes	loceklim	R.	Vēzim:
veikt	nepieciešamās	darbības	saistībā	ar	Kapitālsabiedrības	

ierakstīšanu	komercreģistrā;
Kapitālsabiedrība	 būs	Madonas	 novada	pašvaldības	

aģentūras	„Sarkaņu	komunālais	serviss”	mantas,	tiesību	un	
saistību	pārņēmēja.
Uzdod	Madonas	novada	Sarkaņu	pagasta	pārvaldei	veikt	

pašvaldības	aģentūras	„Sarkaņu	komunālais	serviss”	un	Sar-
kaņu	pagasta	pārvaldes	mantas,	kuru	ieguldīs	jaundibināmās	
kapitālsabiedrības	pamatkapitālā,	 novērtēšanu	 atbilstoši	
likuma	„Par	valsts	un	pašvaldību	kapitāla	daļām	un	kapitāl-
sabiedrībām”	31.	panta	pirmajai	daļai.
Mantisko	novērtēšanu	veikt	ne	vēlāk	kā	līdz	20.11.2010.
Atļauj	atsavināt,	pārdodot	atklātā	izsolē	Kalsnavas	pagasta	•	

pašvaldības	īpašumā	esošo	dzīvokli	Ceriņu	ielā	2–8,	Jaunkal-
snavā,	Madonas	novadā	(kadastra	Nr.	7062	011	0253	001	008),	
par	summu,	kāda	uzrādīta	ekspertīzes	slēdzienā.
Izsoli	organizēt	Kalsnavas	pagasta	pārvaldei.
Papildina	Madonas	novada	pašvaldības	domes	2009.	gada	•	

29.	decembrī	apstiprināto	Madonas	novada	pašvaldības	ad-
ministrācijas	amata	vienību	sarakstu	ar	vienu	amata	vienību	
„kultūras	pasākumu	organizators	 (bibliotēku	un	muzeju	
jomā),	kods	pēc	profesiju	klasifikatora	3435	20.
Piešķir	finansējumu	projekta	“Media	Literacy-21	st	Century	•	

Approach	to	Education”	priekšfinansējuma	un	 līdzfinansē-
juma	nodrošināšanai	Ls	5718,00	no	budžeta	nesadalītajiem	
līdzekļiem.
Atļauj	Vestienas	pagasta	pārvaldei	pašvaldības	 funkciju	•	

veikšanai	 līzingā	 iegādāties	mazlietotu	kravas	–	pasažieru	
automašīnu.	
Piekrīt	sadarbības	līguma	slēgšanai	ar	Biedrību	„Latvijas	•	

slēpošanas	savienība”	Skandināvijas	kausa	izcīņas	posma	sarī-
košanai	distanču	slēpošanā	2011.	gada	1.–3.	februārī	Madonā,	
Smeceres	sila	slēpošanas	sporta	bāzē.

Papildus informāciju par pieņemtajiem lēmumiem var 
saņemt Madonas novada pašvaldības Administratīvajā 
nodaļā.

Pārskatu sagatavoja ĀrijA BrilovskA,
Administratīvās nodaļas vadītāja

Madonas novada domes 21. oktobra sēdē 
pieņemto lēmumu pārskats

Tehniskā ortopēda konsultācijas Madonā
27. novembrī 10.00 – 13.00 Madonas slimnīcas konferenču zālē, Rūpniecības ielā 38
Tai skaitā Valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekļu pasūtīšana, pielaikošana, izdošana, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 790. 
Vēlams pieteikties iepriekš pa tālruni: 64860586.

Akciju sabiedrība

PROTEZĒŠANAS UN 
ORTOPĒDIJAS CENTRS
Pērnavas ielā 62, Rīgā, LV-1009,  

Tālr. 7845798, fakss 7295907
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Noslēgta vienošanās 
par tranzītielu  
rekonstrukciju
2010. gada 5. oktobrī Madonas	nova-
da	pašvaldība	ar	Satiksmes	ministriju	
noslēdza	 vienošanos	 par	 vērienīga	
Eiropas	Savienības	projekta	ieviešanu	
„Madonas	pilsētas	tranzīta	ielu	rekons-
trukcija	–	1.	kārta”.	

Šā	projekta	 galvenais	 ieguvums	
ir	Madonas	pilsētas	rotācijas	apļa	pie	
Smeceres	 sila	un	Saules	 ielas	posma	
(no	krustojuma	ar	Rūpniecības	ielu	līdz	
iebrauktuvei	Saules	ielas	67	teritorijā)	sa-
kārtošana,	tai	skaitā	nelielu	krustojumu,	
nepieciešamo	pieeju	un	nobrauktuvju	
rekonstrukcija.

Projekta	 laikā	 tiks	 atjaunots	 ielu	
brauktuves	 segums,	 sākot	no	 loka	–	
Saules	 ielas	kreisajā	pusē	paredzēta	
gājēju	 ietve,	 apvienota	ar	veloceliņu	
3	metru	platumā.	Pie	 sabiedriskiem	
objektiem	paredzētas	autostāvvietas	ar	
asfaltbetona	segumu	un	esošās	sabied-
riskā	transporta	pieturas	rekonstrukcija,	
izbūvējot	speciālu	kabatu.	Tikpat	nozī-
mīgi	būvdarbi	tiks	veikti	 lietus	ūdens	
kanalizācijas	sistēmas	izbūvei	un	ielas	
apgaismojuma	uzstādīšanai.

Būvniecības	projektā	īpaša	uzmanī-
ba	pievērsta	vides	pieejamības	nodro-
šināšanai.	Visas	 ietves	 tiks	būvētas	ar	
nobrauktuvēm,	 tāpat	projekts	paredz	
drošu	un	ērtu	krustojumu	šķērsošanu	
cilvēkiem	ar	kustību	 traucējumiem.	
Trokšņa	un	piesārņojumu	mazināšanai	
gar	Saules	ielu	tiks	veikta	apstādījumu	
un	koku	dēstīšana.

Kopumā	projekts	veicinās	drošu	un	
ērtu	satiksmi	Madonas	pilsētas	tranzīta	
ielās	–	rotācijas	aplī	pie	Smeceres	sila	
un	Saules	ielas	posmā	(no	krustojuma	
ar	Rūpniecības	 ielu	 līdz	 iebrauktuvei	
Saules	ielas	67	teritorijā).

Projektu	plānots	 īstenot	 līdz	2011.	
gada	31.	decembrim.	Projekta	kopējās	
attiecināmās	 izmaksas	 ir	1	168	048.76	
lati,	no	kuriem	85%	ir	Eiropas	Reģionā-
lās	attīstības	fonda	finansējums,	valsts	
budžeta	dotācija	 3%	un	pašvaldības	
līdzfinansējums	12%.	

GunA GotlAufA,
projektu koordinatore 

Deviņdesmito gadu sākumā Mado-
nā	pirmo	reizi	 ieradās	pārstāvji	no	
Vaijes	pagasta	Vācijā,	 lai	 raudzītu,	
ko	palīdzēt,	dalītos	 savā	pieredzē,	
iedrošinātu	un	 atbalstītu	 topošās	
Madonas	 slimnīcas	uzsāktos	būv-
niecības	darbus.	
„Vācijā	partnerattiecību	veido-

šanas	 tradīcija	 starp	pašvaldībām	
aizsākās	jau,	beidzoties	otrajam	Pa-
saules	karam.	To	dēvējam	par	Tautas	
diplomātiju.	Kad	notika	pārmaiņas	
Austrumu	bloka	 valstīs,	 atradām	
sadarbības	partnerus	 arī	 Latvijā,”	
atceras	Horsts	Buts,	viens	Madonas	
–	Vaijes	draudzības	biedrības	entu-
ziastiem,	kurš	Madonā	bijis	 jau	35	
reizes.	Gadu	gaitā	sadarbība	pārau-
gusi	nopietnā	draudzībā.	No	25.	līdz	
30.	oktobrim	Vaijē	viesojās	Madonas	
novada	pašvaldības	delegācija	do-
mes	priekšsēdētāja	vietnieces	Daigas	
Elgas	Ābolas	un	pašvaldības	izpild-
direktora	Āra	Vilšķērsta	vadībā,	 lai	
atzīmētu	partnerattiecību	20	gadu	
jubileju.	Svinīgā	sarīkojumā	tika	no-
slēgts	arī	jauns	līgums	par	turpmāko	
savstarpējo	sadarbību.	
Tiekoties	 ar	Vaijes	pašvaldības	

vadību,	 Latvijas	 puses	 pārstāvji	
pārrunāja	 turpmākās	 sadarbības	
ieceres.	„Mūsu	galvenais	uzdevums	

ir	 stāstīt	 par	Latviju,	 sniegt	 infor-
māciju	mūsu	 iedzīvotājiem,	 iein-
teresēt	 apmeklēt	Latviju,”	uzsvēra	
Vaijes	pašvaldības	vadītājs	 Franks	
Limermans.	Līguma	parakstīšanas	
brīdī	piedalījās	arī	Latvijas	vēstnieks	
Vācijā	Ilvars	Kļavas	kungs.
Bijušajai	Madonas	rajona	pašval-

dībai	vācieši	no	Vaijes	pagasta	bija	
vieni	no	 ciešākajiem	sadraudzības	
partneriem.	Gadu	gaitā	Madonas	
apkārtnes	pagasti	saņēmuši	daudz	
humānās	palīdzības	sūtījumu,	aprī-
kojumu	slimnīcai,	sociālās	aprūpes	
iestādēm,	ziedojumus,	notikuši	sko-
lēnu	pieredzes	apmaiņas	braucieni,	
savstarpēji	 delegāciju	 braucieni.	
Izveidota	Madonas	–	Vaijes	biedrī-
ba,	ko	vada	Laimonis	Sembergs,	un	
kura	veicinājusi	arī	saikni	abu	valstu	
iedzīvotāju	vidū.	
Kura	gan	mazpilsēta	Latvijā	var	

vēl	 lepoties	 ar	 savu	 nosaukumu		
Vāczemē?	Proti,	līdztekus	partnerat-
tiecību	attīstībai	izaugusi	arī	Mado-
nas	iela	Vaijē.	Kopš	jaunveidojamai	
ielai	deva	Madonas	vārdu,	pagājuši	
jau	 desmit	 gadi,	Madonas	 aleja	
izveidojusies	par	 apbūvētu,	plašu	
ielu	Vaijē.
Šajās	 dienās	Madonā	pienācis	

kārtējais	 sūtījums	 no	 vaijiešiem.	

Kravā	noderīgas	 lietas	pagastiem,	
bērnudārziem,	 skolām,	Madonas	
muzejam,	kā	arī	kaimiņu	novadiem	
–	Vaijes	sadarbības	partneriem.
„Es	uz	Latviju	raugos	caur	sirdi.	

Sirds	vislabāk	 sajūt	 to	 sirsnību	un	
viesmīlību,	 ko	 izjūtu,	 viesojoties	
Madonā.	Esmu	priecīga,	kad	Mado-
nas	ielās	varu	satikt	savus	paziņas	

un	pateikt	 latvisko	 –	 sveiki!	 –	 vai	
aizbraukt	 līdz	Gaiziņam,	 baudīt	
Latvijas	dabu,	klusumu	un	mieru,”	
atzīst	Angelika	Viduvilta,	ilggadēja	
sadarbības	partnere	Vaijē.

ElīnA liEPiņA,
Alberta koledžas sabiedrisko 

attiecību studente   

Sadarbība ar Vaiji – 20 gadu garumā

Madonas 1. vidusskolā	 Eiropas	
Savienības	 līdzfinansēta	 projekta	
„Madonas	pilsētas	 1.	 vidusskolas	
infrastruktūras	uzlabošana	 izglīto-
jamiem	ar	 funkcionāliem	 traucēju-
miem”	 ietvaros	 2010.	 gada	vasarā	
ir	veikti	 vērienīgi	būvdarbi	 skolas	
pieejamības	uzlabošanai.	
Projekta	 ietvaros	 izbūvēts	 in-

valīdu	pacēlājs,	nomainītas	16	mā-
cību	kabinetu	un	koridoru	durvis,	

izlīdzināts	 gaiteņu	grīdas	 segums	
un	katrā	 stāvā	no	 jauna	 izbūvētas	
tualetes,	lai	tās	būtu	pieejamas	sko-
lēniem	ar	kustību	traucējumiem.	Šie	
skolas	uzlabojumi	nodrošina	brīvu	
pārvietošanos	cilvēkiem	ar	kustību	
traucējumiem.	
Vasaras	laikā	mainījusies	ir	ne	ti-

kai	skolas	iekšpuse,	bet	arī	apkārtnes	
teritorija.	Skolas	fasādes	pusē	izbūvē-
ta	speciāla	bruģēta	uzbrauktuve	ar	ie-

kārtotu	atpūtas	stūrīti,	un	nomainītas	
āra	 laternas,	uzstādot	mūsdienīgus	
apgaismes	ķermeņus,	 savukārt	 sta-
diona	pusē	ir	izveidots	ērts	lievenis,	
kas	garantē	brīvu	iekļuvi	skolā.	
Šobrīd	var	 teikt,	ka	Madonas	1.	

vidusskola	ir	skolēniem	draudzīgā-
kā	novada	 skola,	nodrošinot	vides	
pieejamību	visiem	skolēniem,	īpašu	
uzmanību	veltot	cilvēkiem	ar	kustību	
traucējumiem.	Skolā	 ir	 radīta	vide,	

lai	tajā	bez	grūtībām	varētu	mācīties	
bērni	ar	kustību	problēmām	no	visa	
Madonas	novada.
Projekts	 „Madonas	 pilsētas	 1.	

vidusskolas	 infrastruktūras	uzlabo-
šana	izglītojamiem	ar	funkcionāliem	
traucējumiem” īstenots	 ar	Eiropas	
Reģionālās	attīstības	fonda	līdzfinan-
sējumu.	Kopējās	šī	projekta	apstipri-
nātās	izmaksas	ir	98	392	latu,	no	tiem	
85%	ERAF	līdzfinansējums,	10,5%	–	

pašvaldības	līdzfinansējums	un	4,5%	
–	valsts	dotācija,	taču	jau	šobrīd	var	
teikt,	ka	projekta	patiesās	izmaksas	
būs	mazākas,	orientējoši	70	000	latu.	
Projekta	izmaksu	samazinājums	sais-
tīts	ar	būvniecības	darbu	zemākām	
cenām.	Projekta	kopējais	īstenošanas	
laiks	 ir	no	2009.	gada	14.	 jūlija	 līdz	
2010.	gada	30.	decembrim.

GunA GotlAufA,
projektu koordinatore 

Izbūvētais panduss skolas stadiona 
pusē ar projekta auditoriem. 1. vidusskolas invalīdu pacēlāja piebūve. Direktors Romāns Ližbovskis ir gandarīts par paveikto.

Novada lielākā skola pielāgota skolēniem ar kustību traucējumiem

Līguma parakstīšanas brīdī klātesošos uzrunā Daiga Ābola.  
Tulkoja – Viesturs Rikveilis. 

Vaijes pašvaldības vadītājs Franks Lemermans (Frank Lemmermann) pasniedza 
ceļa norādi uz Vaiji. 

Madonas – Vaijes draudzības biedrības vadītāji Laimonis Sembergs un Gerds 
Edens (Gerd Eden) iededz simbolisku sadraudzības svečturi. 
                                                                                     GunitAs kļAviņAs foto
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Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārta 
Projekts „Madonas ūdenssaim-
niecības attīstības ii kārta” tika	
īstenots	 laika	 posmā	 no	 2008.	 gada	
līdz	2010.	gada	beigām,	bet	 tā	 saga-
tavošana	tika	uzsākta	jau	2002.	gadā	
ar	TEP	aktualizāciju,	kuru	veica	SIA	
„Eiroprojekts”	sadarbībā	ar	SIA	„La-
kalme”.	Projekta	galvenie	mērķi	bija	
paplašināt	ūdensapgādes	un	kanali-
zācijas	tīklu	pārklājumu	Madonā,	lai	
95%	iedzīvotāju	nodrošinātu	iespēju	
pievienoties	ūdensapgādes	un	kana-
lizācijas	tīkliem	un	veikt	notekūdens	
attīrīšanas	ietaišu	(NAI)	rekonstrukci-
ju,	lai	nodrošinātu	fosfora	un	slāpekļa	
attīrīšanu.

Projektam	noslēdzoties,	vairāk	kā	
95%	Madonas	iedzīvotāju	ir	dota	iespēja	
pievienoties	ūdensapgādes	un	kanalizā-
cijas		tīkliem,	kā	arī	pakalpojuma	lietotāji	
ir	 nodrošināti	 ar	Latvijas	Republikas	
un	Eiropas	Savienības	prasībām	atbil-
stošu		dzeramā	ūdens	kvalitāti.	Attīrīto	
notekūdeņu	 kvalitāte	 	 ir	 atbilstoša	
Eiropas	Savienības	prasībām,	līdz	ar	to	
ir	izpildīti	projekta	mērķi,	kas	ir	vērsti	
uz	apkārtējās	vides	aizsardzību	un	pie-
sārņojuma	draudu	novēršanu.

Projekta	kopējās	 izmaksas	 ir	LVL	
10	 506	 907,71	 	 (bez	 PVN).	 Projekta	
finanšu	avoti:	Kohēzijas	 fonds	–	LVL	
8	 137	 778,82;	Valsts	budžeta	finansē-
jums	–	LVL	1	044	672,32;	pašvaldības	
budžeta	finansējums	–	LVL	773	119,09;	
AS	„Madonas	ūdens”	 	finansējums	–	
LVL	551	337,48.	

Projekta ietvaros tika  noslēgti  
6 līgumi:

„Madonas	ūdenssaimniecības	 at-•	
tīstības	 II	 kārtas	projekta	finanšu	un	
izmaksu	–	ieguvumu	analīzes	aktualizā-
cija”.	Līguma	summa	–	LVL	2034,00	(bez	
PVN).	 Izpildītājs	–	SIA	„EkoProjekti”.	
Līguma	 ietvaros	 tika	veikta	projekta	
finanšu	aktualizācija	atbilstoši	LR	nor-
matīvajos	aktos	noteiktajām	prasībām.

	 „Būvuzraudzības	 	 un	 inženiera	•	
pakalpojumi	ūdenssaimniecības	objektu	
būvniecības	līgumos	Madonā”.	Līguma	
summa	–	LVL	350	100,00	 (bez	PVN).		
Izpildītājs		–	SIA	„Aqua-Brambis”.	

„Autoruzraudzības	pakalpojumi	•	
ūdensapgādes	un	kanalizācijas	 tīklu	
atjaunošanas	un	paplašināšanas	 līgu-
mam	Madonā”.	Līguma	summa	–	LVL	
33	620,21	 (bez	PVN).	Autoruzraugs	–	
SIA	„Cers	Projekti”.

„Notekūdeņu	 attīrīšanas	 iekārtu	•	
un	kanalizācijas	 sūkņu	staciju	 izbūve	
Madonā”.	Apvienotais	projektēšanas	un	
būvniecības	līgums.	Līguma	summa	–	
LVL	3	154	547,26	(bez	PVN).	Izpildītājs	
–	PS	 „Madonas	būve	&	Hydrotech”.	
Līguma	galvenās	sastāvdaļas	–	divu	gal-
veno	kanalizācijas	sūkņu	staciju	(KSS)	
rekonstrukcija	un	NAI	rekonstrukcija,	
palielinot	tās	jaudu	un	nodrošinot	fos-
fora	un	slāpekļa	attīrīšanu.	

„Ūdensvada		un	kanalizācijas	tīklu	•	
atjaunošana	un	paplašināšana	Madonā”,	
būvniecības	līgums.	Līguma	summa	–	
LVL	6	724	041,24	(bez	PVN).	Izpildītājs	
–	PS	„A.A.&Būvkompānijas”:	

–	 Izbūvēti	20	km	ūdensvada	 tīklu	
(t.sk.	pieslēgums	Lazdonas	ciemam);

–	Izbūvēti	29	km	kanalizācijas	tīklu	
(t.sk.	pieslēgums	Lazdonas	ciemam);

–	Izbūvētas	15	jaunas	KSS;
–	Uz	māju	 ievadiem	uzstādīti	 709	

ūdens	patēriņa	skaitītāji.
„Kompleksās	tīklu	skalošanas	hidro-•	

dinamiskās	mašīnas	piegāde	Madonā”.	

Līguma	summa	–	LVL	242	565,00	(bez	
PVN).	Piegādātājs	–	SIA	„Volvo	Truck	
Latvia”.	 2008.	gada	nogalē	piegādāta	
jauna	hidrodinamiskā	mašīna.

Par	 veiksmīgu	 sadarbību	 pro-
jekta	 „Madonas	 ūdenssaimniecības	
attīstības	 	 II	kārta”	realizācijā	sakām	
paldies			Madonas	novada	domei,	LR	
Vides	ministrijai,	LR	Vides	ministrijas	

Projektu	 ieviešanas	 departamentam	
un	Projekta	 finanšu	un	 atbalsta	 de-
partamentam,	SIA	„EkoProjekti”,	SIA	
„Aqua-Brambis”,	ģenerāluzņēmējiem	
PS	„Madonas	būve	&	Hydrotech”,	PS	
„A.A.&Būvkompānijas”,	 SIA	 „Cers	
Projekti”	un	visiem	citiem,	kuri	iegul-
dīja	darbu	projekta	ieviešanā.

As “MADonAs ūDEns”

APstiPrinĀti
ar Madonas novada pašvaldības
23.09.2010. domes lēmumu (prot. nr. 19; 6. p.).
izdoti saskaņā ar lr likuma “Par pašvaldībām”  
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 
43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

1. vispārīgie noteikumi
1.1.	Lietotie	termini:	
1.1.1. Madonas novada pašvaldības teritorija	–	Madonas	
novada	pašvaldības	administratīvajā	teritorijā		ietilp-
stošā	Madonas	pilsētas	teritorija	un	novada	pagastu	
teritorijās	ietilpstošo	ciemu	teritorijas;
1.1.2. apstādījumi	–	visas	ar	augiem	apaudzētas	un	kop-
tas	platības,	kurās	neiegūst	augu	produkciju	pārtikai,	
koksni,	grieztus	ziedus	un	citu	produkciju.	Apstādī-
jumi	 ietver	parkus,	dārzus,	košumdārzus,	skvērus,	
bulvārus,	alejas,	kapsētas,	nogāžu	nostiprinājumus	
u.c.;	apstādījumos	 ir	koki,	krūmi,	vīteņaugi,	puķu	
stādījumi,	zālieni,	ceļi,	ūdenstilpes,	 takas,	 laukumi	
ar	dārza	mēbelēm	un	ierīcēm,	celtnes	apstādījumu	
apkopei	u.c.;
1.1.3. brauktuve	–	ceļa	(ielas)	daļa,	kas	paredzēta	trans-
portlīdzekļu	braukšanai;	
1.1.4. piegulošā teritorija	–	īpašumam	piegulošās	publis-
kā	lietošanā	esošās	gājēju	ietves,	izņemot	sabiedriskā	
transporta	pieturvietas,	grāvji,	caurtekas	vai	zālieni	
līdz	brauktuves	malai;	
1.2.	Madonas	novada	pašvaldības	teritorijas	un	tajā	
esošo	dzīvojamo,	 sabiedrisko	un	 ražošanas	 ēku	
uzturēšanas	un	tām	pieguļošo	publiskajā	 lietošanā	
esošo	 teritoriju	kopšanas	noteikumi	 tiek	 izdoti,	 lai	
uzturētu	tīrību	un	kārtību	Madonas	novada	pašval-
dības	teritorijā.	
1.3.	Noteikumi	ir	saistoši	visām	juridiskām	un	fizis-
kām	personām,	kas	ir	Madonas	novada	pašvaldības	
administratīvajā	 teritorijā	esošu	zemesgabalu,	ēku,	
būvju	vai	to	daļu,	turpmāk	tekstā	„Objektu”,	īpašnie-
ki,	valdītāji,	vai	kurām	tiesības	lietot	un	pienākums	
uzturēt	attiecīgo	Objektu	 ir	nodots	ar	nomas,	 īres,	
apsaimniekošanas	vai	citu	 līgumu,	 turpmāk	tekstā	
„Īpašnieki”.
1.4.	Noteikumi	paredz	kārtību,	kādā	uzturami	Ob-
jekti,	ciktāl	to	nenosaka	speciāli	Latvijas	Republikas	
normatīvie	akti.
1.5.	 Šo	noteikumu	 izpratnē	novada	pašvaldības	
teritorijas	kopšanas	pavasara	un	vasaras	periods	 ir	
no	1.	aprīļa	līdz	14.	oktobrim,	bet	rudens	un	ziemas	
periods	no	15.oktobra	līdz	31.	martam.	Šo	periodu	var	
mainīt	ar	Madonas	novada	pašvaldības	izpilddirek-
tora	rīkojumu,	ņemot	vērā	faktiskos	meteoroloģiskos	
apstākļus.
1.6.	 Juridiskās	un	fiziskās	personas,	kuras	neievēro	
šos	noteikumus,	var	tikt	sauktas	pie	administratīvās	

atbildības,	kas	paredzēta	šajos	noteikumos.

2. Prasības objektu teritorijas uzturēšanai
2.1.	Īpašnieki	nodrošina	savos	Objektos:
2.1.1.	Objekta	teritorijas	kopšanu,	tai	skaitā,	Objektam	
pieguļošās	publiskā	 lietošanā	esošā	 ietves,	 laukumi	
un	celiņi,	vasarā	no	rīta	pirms	kustības	sākuma	 jā-
slauka	–	(saslaukas	un	dienas	laikā	sakrājušies	gruži	
jānovāc),	bet	ziemā	jāatbrīvo	no	sniega	un	apledojuma	
un	nepieciešamības	gadījumā	jākaisa	ar	smilts	–	sāls	
maisījumu	vai	akmens	šķembām.	Vietās,	kur	 tiek	
nodrošināta	mehanizēta	 ielu,	 ietvju,	 laukumu	un	
celiņu	attīrīšana	no	sniega,	Īpašnieki	pēc	mehanizētās	
tīrīšanas	nodrošina	iebrauktuvju	un	celiņu	attīrīšanu	
no	sniega.	Kaisāmo	materiālu	centralizētu	piegādi	
nodrošina	pašvaldība;
2.1.2.	Zāles	nopļaušanu,	ja	zāles	garums	pārsniedz	15	
cm,	un	aizvākšanu.	Neapbūvēto	teritoriju	Īpašniekiem	
zāli	visā	zemes	gabala	teritorijā	(ieskaitot	ceļmalas	un	
grāvjus)	jānopļauj	ne	retāk	kā	divas	reizes	sezonā	–	līdz	
22.	jūnijam	un	līdz	1.	septembrim	un	jāveic	papildus	
pļaušana,	ja	zāles	garums	pārsniedz	20	cm.	Nedrīkst	
pieļaut	zemes	gabala	aizaugšanu	ar	krūmiem	–	tie	
jānocērt	vai	jānopļauj	katru	gadu	līdz	1.	oktobrim;	
2.1.3.	Objekta	teritorijas	uzturēšanu	tādā	stāvoklī,	lai	
transporta	līdzekļi,	izbraucot	no	tās,	nepiesārņotu	ielas	
braucamo	daļu	ar	smiltīm	un	dubļiem.
2.2.	Ielu,	tiltu,	laukumu,	sabiedriskā	transporta	pietur-
vietu	un	citu	transporta	būvju	uzturēšanu	nodrošina	
pašvaldība.
2.3.	 Inženierkomunikāciju	Īpašnieki	nodrošina	virs	
pazemes	 inženierkomunikācijām	esošo	 ielu	un	tro-
tuāru	seguma	bojājumu	un	deformāciju	izlabošanu,	
aku	un	kameru	salauzto	vāku	nomaiņu,	inženierko-
munikāciju	avāriju	dēļ	radītā	apledojuma	likvidēšanu,	
gājējiem	un	satiksmei	bīstamo	vietu	ierobežošanu	ar	
standarta	barjerām	un	ceļa	zīmēm	un	citiem	brīdinā-
juma	līdzekļiem..
2.4.	Automašīnu	Īpašnieki	nodrošina	sava	transporta	
līdzekļa	stāvvietas	tīrīšanu,	ja	transporta	līdzeklis	pa-
stāvīgi	tiek	turēts	pagalmā,	ielas	malā	vai	citā	teritorijā,	
kur	transporta	līdzeklis	traucē	teritorijas	mehanizētu	
tīrīšanu.
2.5.	Aizliegts:
2.5.2.	uzglabāt	zemesgabala	daļā,	kura	pieguļ	publis-
kajā	lietošanā	esošai	teritorijai,	malku,	būvmateriālus,	
taru	un	citus	materiālus	un	ja	tas	rada	nesakoptas	vides	
iespaidu.	Minētos	materiālus	var	novietot	pagaidu	
uzglabāšanai	šajā	punktā	nosauktajā	vietā	uz	laiku,	
kas	nepārsniedz	trīs	diennaktis;
2.5.3.	 izveidot	 sniega	vaļņus	vietās,	kur	 tie	 traucē	
gājēju	pārvietošanos	un	transporta	satiksmi,	kā	arī	
apstādījumu	zonā;
2.5.4.	bojāt	ielas	un	ietvju	segumu;
2.5.5.	kaisīt	ielas	ar	netīrām	(gružus	vai	citus	piemai-

sījumus	saturošām)	smiltīm,	 izdedžiem	un	citiem	
smilšu	aizstājējiem;
2.5.6.	mazgāt	uz	ielas	transporta	līdzekļus.

3. Prasības teritorijas, ēku un būvju  
uzturēšanai
3.1.	Prasības	dzīvojamo,	sabiedrisko	un	ražošanas	ēku	
tehniskajai	uzturēšanai	nosaka	LR	būvnormatīvi	un	
Būvniecības	likums;	
3.2.	Īpašnieki	nodrošina	savos	Objektos:
3.2.1.	ēku	fasāžu	(tajā	skaitā	 logu,	durvju,	balkonu,	
izkārtņu,	žogu,	vārtu	un	citu	elementu)	uzturēšanu	
normatīviem	atbilstošā	tehniskā	stāvoklī,	to	savlaicīgu	
krāsošanu,	saskaņā	ar Madonas	novada	pašvaldības	
būvvaldes	izdotu	krāsu	pasi,	nepieļaujot,	ka	krāsojumā	
ir	bojājumi,	plaisas,	izdrupumi	vai		apdares	materiāla	
atslāņojumi;	
3.2.2.	ēkas	numura	vai	nosaukuma	rādītāja	un	valsts	
karoga	statīvu	izvietošanu	pie	ēkas	un	to	uzturēšanu	
kārtībā.;
3.2.3.	sniega	un	ledus	notīrīšanu	no	jumtiem,	lāsteku	
novākšanu;
3.2.4.	sīkajiem	atkritumiem	un	izsmēķiem	paredzētu,	
pie	sienas	stiprināmu	nedegoša	materiāla	urnu,	kas	
izgatavotas	 atbilstoši	 apstiprinātajam	paraugam,	
novietošanu	namīpašumu	ārpusē	pie	ieejām	veikalos	
vai	sabiedriskās	iestādēs.	Urnas	jāiztukšo	katru	dienu	
un	jādezinficē	vismaz	2	reizes	mēnesī;
3.2.5.	dzīvojamo	māju	koplietošanas	telpu	sakopšanu,	
kāpņu	telpu	un	pagalmu	apgaismošanu;
3.2.6.	dzīvžogu	kopšanu	un	uzturēšanu.
1.3.	Ēkas	un	būves,	kuras	uz	nenoteiktu	laiku	ir	neap-
dzīvotas	un	kurās	nenotiek	saimnieciskā	darbība,	ir	
noslēdzamas	(ieejas	un	pagrabu	durvis	aizslēgtas,	logi	
aizvērti	vai	aiznagloti)	un	to	teritorijas	aizžogojamas,	
lai	novērstu	nepiederošu	personu	iekļūšanu	un	uztu-
rēšanos	tajās.	Nav	pieļaujama	atkritumu	uzkrāšanās	
šajās	ēkās	vai	pie	tām.
3.4.	Daudzdzīvokļu	dzīvojamo	māju	 īrniekiem	un	
dzīvokļu	īpašniekiem	aizliegts:
3.4.1.	novietot	koplietošanas	telpās	jebkādus	priekšme-
tus,	aizšķērsot	ar	tiem	rezerves	izejas	durvis;
3.4.2.	žāvēt	veļu	balkonos	un	lodžiju	atklātajās	daļās;
3.4.3.	 radīt	 antisanitārus	 apstākļus	koplietošanas	
telpās;
3.4.4.	glabāt	dzīvojamās	 telpās,	uz	balkoniem	un	
lodžijām,	pagrabos,	bēniņos	ugunsnedrošus	un	sprā-
dzienbīstamus	priekšmetus;
3.4.5.	dzīvojamās	telpās	un	koplietošanas	vietās	veikt	
darbus,	kuru	dēļ	tiek	bojātas	koplietošanas	telpas.

4. Prasības lauksaimniecības dzīvnieku  
turēšanai
4.1.	Lauksaimniecības	dzīvnieku	turēšanai	paredzētās	

saimniecības	ēkas	un	ar	 to	 turēšanu	nepieciešamās	
citas	būves	drīkst	izvietot	tikai	atsevišķās	teritorijās,	
kur	saskaņā	ar	īpašu	Madonas	novada	pašvaldības	
domes	lēmumu	atļauta	lauksaimniecības	dzīvnieku	
turēšana.	
4.2.	Lauksaimniecības	dzīvniekiem	jābūt	reģistrētiem	
Pārtikas	un	veterinārajā	dienestā	LR	normatīvajos	ak-
tos	noteiktajā	kārtībā.	Nereģistrētu	lauksaimniecības	
dzīvnieku	turēšana	ir	aizliegta.
4.3.	Aizliegta	 lauksaimniecības	dzīvnieku	ganīšana	
parkos,	 skvēros,	meža	parku,	pludmaļu	un	citās	
rekreācijas	teritorijās.
4.4.	Kūtsmēsli	jāuzglabā	atbilstoši	LR	Ministru	Kabi-
neta	18.12.2001	noteikumu	Nr.	531	„Noteikumi	par	
ūdens	un	augsnes	aizsardzību	no	lauksaimnieciskas	
darbības	 izraisītā	piesārņojuma	ar	nitrātiem”	un	
27.07.2004.	noteikumu	Nr.	628	„Īpašās	vides	prasības	
piesārņojošo	darbību	veikšanai	dzīvnieku	novietnēs”	
prasībām.

5. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība
5.1.	Administratīvo	protokolu	sastādīt	ir	tiesīgas	šādas	
amatpersonas:
5.1.	Madonas	novada	pašvaldības	izpilddirektors;
5.2.	Madonas	novada	pagasta	pārvaldes	vadītājs;
5.3.	Madonas	novada	pašvaldības	būvvaldes	vadītājs	
vai	būvinspektors;
5.4.	Madonas	novada	pašvaldības	kārtībnieks;
5.5.	Valsts	policijas	Vidzemes	reģionālās	pārvaldes	
Madonas	iecirkņa	darbinieki.
5.1.2.	Administratīvo	pārkāpumu	lietu	izskata	Mado-
nas	novada	pašvaldības	administratīvā	komisija.
5.1.3.	Administratīvā	soda	uzlikšana	neatbrīvo	pārkā-
pējus	no	noteikumu	pildīšanas.

6. Administratīvā atbildība
6.1.	Par	2.	un	3.	nodaļā	noteikto	noteikumu	neievēro-
šanu	fiziskām	personām	var	izteikt	brīdinājumu	vai	
uzlikt	naudas	sodu	no	Ls	10,-	līdz	Ls	250,-.
6.2.	Par	4.	nodaļā	noteikto	noteikumu	neievērošanu	
fiziskām	personām	var	izteikt	brīdinājumu	vai	uzlikt	
naudas	sodu	no	Ls	50,-	līdz	Ls	250,-.
6.3.	Par	 šo	noteikto	noteikumu	neievērošanu	 juri-
diskām	personām	var	izteikt	brīdinājumu	vai	uzlikt	
naudas	sodu	no	Ls	50,-	līdz	Ls	500,-.

7. nobeiguma noteikumi
7.1.	Ar	šo	noteikumu	stāšanos	spēkā	spēku	zaudē:
7.1.1.	Madonas	pilsētas	domes	2007.	gada	17.	maija	
(protokols	Nr.	7,	7.)	saistošie	noteikumi	Nr.	5.	“Mado-
nas	pilsētas	teritorijas	un	tajā	esošo	dzīvojamo,	sabied-
risko	un	ražošanas	ēku	uzturēšanas	noteikumi”.
7.2.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	nākošajā	dienā	pēc	
to	publicēšanas	laikrakstā,	t.i.,	16.11.2010.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 33
„Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju uzturēšanas un tām 
pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”

Attīrīšanas iekārtas Madonā. 
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Ne visi šai pasaulē spēj eksistēt, būt un 
izdzīvot savu dzīvi bez atbalsta. Bez sajūtas 
un zināšanas, ka esi aprūpēts, aizstāvēts, 
mīlēts. Ja Dievs un daba radījusi cilvēku, 
devusi tam visas priekšrocības un iespējas 
būt radības kronim, tad šo privilēģiju 
skaitā ir arī vienreizējā iespēja rūpēties un 
būt atbildīgiem par tiem, kas to šādā veidā 
nespēj. Un viņi ir mums, radības kronim, 
visapkārt – gan kopti, lutināti, mīlēti, gan 
izsalkuši, nosaluši, spārdīti un apsaukāti. 
No tā paša radības kroņa. Tik dažādi. Tik 
atkarīgi no mums. Neaizsargātākie no 
dzīvniekiem – mājdzīvnieki. Šķietams 
absurds – MĀJdzīvniekiem būtu jābūt 
daudz pasargātākiem nekā sugas brāļiem 
mežā biezoknī. Cilvēkam taču dota spēja 
rūpēties! Tomēr tieši cilvēka nežēlība un 
vienaldzība viņus nogalina. Tuvojas ziema. 
Cik no viņiem bads un aukstums neļaus 
sagaidīt pavasari? 

Par laimi, vairumam cilvēku nav 
vienalga. Madonas veterinārārsti Lita un 
Kaspars Udrasi pulcē ap sevi domubiedrus, 
brīvprātīgos palīgus un draugus, kas domā, 
meklē risinājumus tam, kā izmitināt, kā 
aprūpēt tos, kuri kļuvuši lieki un neintere-
santi, kuri vispār nekad nav zinājuši, kas ir 
trauciņā ieliets piens vai sagādāta maltīte. 
Pateicoties dzīvniekmīļu aktivitātēm un 
cerot uz sabiedrības atbalstu, Madonas 
novadā ir uzsākts ceļš uz dzīvnieku pat-
versmes izveidi.

Dz. strADiņA      

kaspars udrass, veterinārārsts un 
novada domes deputāts:

„iecere
Jau labu laiku šis jautājums neliek 

vairāku privātpersonu iniciatīvas gru-
pai mieru – beidzot Madonā jānoorga-
nizē dzīvnieku patversme! Šoruden, 
meklējot piemērotu vietu, atradām no-
vārtā pamestu, taču mūsu iecerei gana 

Šādas sabiedriskās organizācijas	izvei-
de	palīdzēs	virzīt	un	īstenot	ieceres,	pro-
jektus,	vērstus	dzīvnieku	aizsardzībai,	
dzīvnieku	 labturības	nodrošināšanai,	
kā	tas	ir	paredzēts	likumā.	

Biedrības pamatmērķis ir izveidot 
vispārēja labuma biedrību, kuras pārziņā 
būs dzīvnieku patversme.  Biedrības 
uzdevumi būs propagandēt dzīvnieku 
aizsardzību, rūpēties, lai katrai radībai 
būtu iespēja dzīvot sugai atbilstošos un 
no ciešanām brīvos apstākļos. Dzīvnie-
ku aizsardzības biedrībai nekavējoties 
jāsniedz palīdzība nelaimē nokļuvušiem 
dzīvniekiem, jāatklāj sliktas izturēšanās 
gadījumi pret dzīvniekiem, jāizstrādā ri-
sinājuma priekšlikumi un reālas alterna-
tīvas. Jāsniedz individuāli paskaidrojumi 
un praktiskas konsultācijas par dzīvnieku 
aizsardzības problēmām, kā arī jāveicina 
jauniešu izpratne par dabas un dzīvnieku 
aizsardzības jautājumiem.
Dzīvnieku patversmes uzdevumi:

Nekavējoties un bez birokrātiskiem • 
šķēršļiem uzņemt nelaimē nokļuvušus 
dzīvniekus, nodrošināt tiem sugai atbil-
stošu aprūpi.

Atrasto dzīvnieku atdošana atpakaļ • 
to īpašniekiem.

Starpniecība jaunu īpašnieku sa-• 
meklēšanā patversmē atdotajiem dzīv-
niekiem.

Dzīvnieku patversme ir dzīvnieku • 
aizsardzības biedrības izkārtne. Svarīgs 
kritērijs ir caurspīdīgums, tas nozīmē, ka 
turēšanas un aprūpes nosacījumi ir zinā-
mi un saprotami katram interesentam.

Nākošais uzdevums, kad biedrības 
rīcībā būs teritorija, ir izstrādāt konkrētu 
konceptu apbūvei un dzīvnieku patvers-
mes uzturēšanai. Idejas, kāda varētu 
izskatīties topošā dzīvnieku patversme, 
var atrast interneta vietnē www.http://
tierheim-ladeburg.de. 

Mirko HoniŠs (Mirko HÖHniscH)   
iniciatīvas grupas pārstāvis

Ir pienācis 
laiks nodibināt 
Dzīvnieku 
aizsardzības 
biedrību

ir teiciens par	latviešiem	kā	par	arāju	
tautu.	Tas	visumā	pareizs	attiecībā	uz	
laiku	pirms	gadiem	100	un	vairāk,	jo	
zemkopības	 īpatsvars	 saimnieciskajā	
dzīvē	 ar	 laiku	 samazinājies.	Taču	 ir	
vēl	 cits	 teiciens,	 ka	 zeme	 vienmēr	
pabaros	–	ja	pavasarī	iestādīsi,	rudenī	
būs,	ko	novākt.	Tas	attiecas	ne	 tikai	
uz	zemnieku	sētā,	bet	arī	uz	pilsētas	
vai	 lauku	ciemata	vairākstāvu	namā	
dzīvojošo.	Mūsu	pusē	tā	saukto	maz-
dārziņu	 izteiktāka	kopšana	 sākusies	
pirms	nepilna	pusgadsimta.

Šobrīd	stipri	sarukusi	darbošanās	
Madonas	pievārtē	pie	Salas	ezera,	arī	
aiz	Rūpniecības	ielas	pie	apakšstacijas	
tā	mazāka.	Savulaik	it	labi	bija	saska-
tāmi	arī	dārziņi	 šosejas	malā	 iepretī	

Kusai.		Lielākās	pilsētās	pirms	gadiem	
simts	 arī	 daudzstāvu	 ēkas	 no	 ielas	
dažviet	atdalīja	priekšdārziņi	apstādī-
jumiem,	Rīgā	tas	redzams,	piemēram,	
Alberta	ielā.	Kaut	ko	līdzīgu	redzējām	
arī	Lazdonā	starp	ceļu	un	zvēraudzēša-
nas	saimniecības	celtajām	dzīvojamām	
ēkām,	tur	gan	vairāk	audzēja	saknes.	
Sīkdārziņus	pa	 vagona	 logu	varēja	
pamanīt	dzelzceļa	malā,	no	Kalsna-
vas	puses	 iebraucot	Mārcienā.	 1962.	
gadā	Lauku	celtniecības	institūtā	Rīgā	
projektēts	 turpmākais	 saimniecības	
“Ļaudona”	 ciemats.	Tā	 attīstība	 tad	
paredzēta	Aiviekstes	labajā	krastā,	pa	
daļai	tas	arī	uzbūvēts.	Toreiz	plānoja,	
ka	 pēc	 pārdesmit	 gadiem	 ciematā	
būs	 ap	2400	 iedzīvotāju,	no	kuriem	
piektdaļa	dzīvošot	ģimenes	mājiņās	uz	

600	–	1200	m2	zemes	gabaliem,	pārējie	
–	vairākstāvu	daudzdzīvokļu	namos,	
taču	arī	tiem	jāparedz	tuvumā	teritorija	
ģimenes	dārziņu	iekārtošanai.	
Domājam, ka Madonas muzejā 
vajadzētu iegūt kādas liecības par 
šo saimniekošanas virzienu, tagad 
gan tā apjomi mazinājušies. tātad 
– vai kāds nevar piedāvāt fotogrā-
fijas saistībā ar darbiem dārziņā, 
kur parasti grūti ar traktoru vai 
pat zirgu izgrozīties. tur vairāk 
izmantots rīks bija lāpsta un arkls, 
ko viens ģimenes loceklis vilka, 
otrs vadīja pie rokturiem. varbūt 
arī kāds arkliņš vai citi rīki sagla-
bājušies, bet vairs nav vajadzīgi?

Muzejā	ir	kāds	pasens	dokuments.	
Kādreizējā	ļaudoniete	Paula	Malsate-

Liepiņa	kopā	ar	vīru,	 žurnālistu	Oļ-
ģertu	Liepiņu	kara	laikā	dzīvoja	savā	
mājā	Mežaparkā,	Poruka	ielā.	Netālu,	
pie	 tagadējās	 Sudrabu	Edžus	 ielas,	
viņai	bijis	arī	dārziņš	tā	sauktajā	Fīre-
kera	kolonijā.	1944.	gadā	viņai	 sūtīts	
uzaicinājums	par	gadskārtējo	nomas	
maksu.	Tās	otrā	pusē	izlasāmi	noteiku-
mi	ģimenes	dārziņu	lietotājiem,	dažus	
punktus	citēšu:

4.Dārziņš jāizlieto vienīgi dārzkopī-
bas vajadzībām, savlaicīgi jāapstrādā pēc 
visām dārzkopības prasībām, jātur tīrs 
no nezālēm.

5. Dārziņā nedrīkst turēt vistas, trušus 
un citus mājas kustoņus. Suņus kolonijā 
var ievest un turēt tikai pie saites...

12. Dārziņā atļauts dēstīt augļu kokus 

ne tuvāk par 4 metri no kaimiņu robežas. 
Citu koku dēstīšana vispār noliegta. Ar 
kartupeļiem un lopu bietēm atļauts aiz-
ņemt ne vairāk par 2/3 daļām no dārziņa 
platības...

15. Katram dārziņa nomniekam obli-
gatoriski jāziedo 3 darba stundas sezonā 
bez atlīdzības, savas kolonijas neatliekamo 
un nepieciešamo kopdarbu veikšanai...

	
Kāds	pavecāks	vīrs	pirms	gadsimta	

ceturkšņa	teica:	„Mans	tēvs	gan	brīnī-
tos,	ja	redzētu,	ka	es	uz	savu	dārziņu	
ne	ar	zirgu,	bet	„Žiguli”	braucu.	Taču	
vēl	vairāk	viņš	brīnītos,	ja	redzētu,	ka	
arklu	velk	ne	zirgs,	bet	es	pats...”

Madonas	muzejā	mans	telefons	–	
64823138.

inDulis zvirGzDiņŠ

Kā saimniekot mazdārziņā?

Pasludinot 2011. gada 30. aprīli par 
ikgadējo mūsu zemes sakopšanas 
dienu, lielās talkas organizatori 
aicina ikvienu latvijas daudzdzī-
vokļu mājas iedzīvotāju piedalīties 
konkursā un iesūtīt informāciju par 
savu pagalmu, kam nepieciešama 
palīdzība. konkursa kārtībā tiks 
izvēlēti 3 līdz 5 pagalmi, kuriem 
talkas organizatori sadarbībā ar 
piesaistītajiem sponsoriem, atbil-
dīgajām valsts un pašvaldību insti-
tūcijām, kā arī nozaru ekspertiem 
izstrādās labiekārtošanas plānus 
un kopā ar pašiem iedzīvotājiem 
lielās talkas dienā, 30. aprīlī, uz-
sāks reālus sakopšanas darbus. 

Kamēr	 zemi	 vēl	 neklāj	 sniegs,	
aicinām	apsekot	savu	daudzdzīvokļu	
mājas	pagalmu	un	iesūtīt	informāciju	
par	tā	reālo	stāvokli,	iedzīvotāju	vēl-
mēm	un	iespējām.	Veidojot	aprakstu	
konkursam,	 lūdzam	 aptaujāt	 arī	
savus	kaimiņus	–	kādu	viņi	vēlētos	
redzēt	 pagalmu?	 kas	 pagaidām	
traucē	pagalmā	 labi	 justies?	kā	pa-
līdz	pašvaldība	un	namīpašnieki?	
ko	katrs	pats	gribētu	un	varētu	darīt	
pagalma	sakopšanas	labā?		

Pieteikumus konkursam lū-
dzam sūtīt foto (derēs arī īss video) 
un apraksta veidā līdz šī gada 30. 
novembrim uz e-pastu: pagalmi@

talkas.lv vai uz adresi: Elizabetes 
iela 49, rīga, lv 1010 (ar norādi – 
lielās talkas “Pagalmu sakopšanas 
un labiekārtošanas projekts”).
Konkursa	pieteikumus	 izvērtēs	

ekspertu	žūrija,	un	priekšroka	 tiks	
dota	tiem	pagalmiem,	kur	pašu	iedzī-
votāju	aktivitāte	un	 līdzdarbošanās	
būs	visaugstākā.	Konkursa	rezultāti	
un	labiekārtošanai	izvirzītie	pagalmi	
tiks	paziņoti	decembrī.	
Lielās	Talkas	pagalmu	sakopšanas	

un	labiekārtošanas	projekta	mērķis	ir	
mudināt	Latvijas	iedzīvotājus	pašiem	
iesaistīties	 savas	 apkārtējās	 vides	
uzlabošanā,	un	kopīgiem	spēkiem	

radīt	harmoniskai	atpūtai	piemērotu	
vidi	šobrīd	daudzviet	izdemolētajos	
un	„pelēkajos”	daudzdzīvokļu	namu	
pagalmos.	To	 labiekārtošana	notiks	
sadarbībā	ar	profesionāliem	ainavu	
arhitektiem,	 arhitektiem,	dārznie-
kiem,	galdniekiem,	augstskolu	stu-
dentiem,	pasniedzējiem,	pašvaldī-
bām	un	namu	īpašniekiem.	
Lielo	Talku	organizē	“Projekts	Pē-

das”,	Latvijas	Valsts	prezidenta	kan-
celeja,	Latvijas	Pašvaldību	savienība,	
domubiedru	grupa	“Tīri	meži”	 sa-
darbībā	ar	“Latvijas	valsts	mežiem”,	
LASUA,	kompāniju	 “L&T”,	Rīgas	
brīvostas	pārvaldi,	Vides	ministriju,	

RIMI,	Komunikāciju	aģentūru	“Edel-
man	Affiliate”,	 “Latvijas	Valsts	 ce-
ļiem”,	“Latvijas	Zaļo	punktu”,	Rīgas	
domes	Izglītības,	kultūras	un	sporta	
departamentu,	 Eiropas	Kultūras	
galvaspilsētas	direkciju,	Latvijas	Ra-
došo	savienību	padomi	un	interneta	
portālu	www.kurtuesi.lv.

Papildus informācija:	
Anete lesīte 
„lielās talkas” Pagalmu sakopša-
nas un labiekārtošanas projekta 
vadītāja
+371 29123464
anete.lesite@talkas.lv
www.talkas.lv

Aicina iedzīvotājus pieteikt savus daudzdzīvokļu 
namu pagalmus Lielās Talkas konkursam

Arī šim ģimenes mīlulim savulaik 
nebija gādīgu māju. 

labu, pašvaldības īpašumu Bērzaunes 
pagasta „Irbītēs”. Diemžēl, ņemot vērā 
atsevišķu cilvēku asos iebildumus pret  
dzīvnieku patversmi šajā vietā, doma 
organizēt to „Irbītēs” netika tālāk virzī-
ta. Negribējās, mūsuprāt, tik cēlu ideju 
sākt ar atklātiem konfliktiem. Tāpēc tika 
meklēta cita vieta, kur savu ideju reali-
zēt. Tika apzināti pašvaldības īpašumi 
Mārcienas pagastā un daudzviet citur, 
bet vienmēr bija kādi lielāki vai mazāki 
šķēršļi, kas atturēja. Līdz beidzot ir 
ieteikta vieta Smeceres silā, izcirtumā, 
kur savulaik bija iecerēts attīstīt pilsētas 
kapus, no kā tomēr atteicās. Vēl šobrīd 
izcirtums stāv dīkā bez jebkāda pielie-
tojuma. Manuprāt, šī iecerētā vieta ir 
ļoti piemērota dzīvnieku patversmei – 
tuvu Madonai, bet tai pašā laikā tas nav 
pilsētā. Patversme nevienam netrau-
cētu, jo atrodas attālu no dzīvojamām 
mājām. Savukārt pilsētas tuvums paver 
iespēju vajadzības gadījumā cilvēkiem 
atnākt kājām. Vēršamies pie sabiedrības 
ar aicinājumu rosināt diskusiju par šo 
patversmes tēmu un, galvenais, vietu.

Pirmkārt, gribētos uzsvērt, ka šī ir 
aktivitāte, ko virza cilvēciskums, spēja 
uzņemties atbildību un rūpi par līdzcil-
vēku vienaldzību vai pat nodarījumu. 

Tā ir privāta iniciatīva, kurā tiek ieguldī-
ti privāti līdzekļi. Pašvaldības palīdzība 
izpaustos tikai kā zemes iznomāšana 
un, iespējams, palīdzība no simtlatu 
stipendijas programmas. Patversmes 
darbībai un uzturēšanai jau tagad tiek 
meklēti atbalstītāji un mecenāti. 

likums
Pašvaldībai likumā ir paredzēts 

pienākums rūpēties, lai sabiedrību 
neapdraudētu klaiņojoši dzīvnieki 
(galvenokārt suņi). Plašsaziņas līdzek-
ļos ir izskanējuši gadījumi, dzirdēts par 
saplosītiem mājlopiem, sakostiem bēr-
niem utt. Risinājums šādām situācijām 
vienmēr nebūs viens un tas pats, bet 
labākajā gadījumā (ja raugāmies likuma 
ietvaros) rīcībai jābūt šādai – dzīvnieks 
jānoķer, jāizolē un 14 dienas jānotur, 
un tikai pēc tam ir tiesības izlemt, kā 
tālāk ar viņu rīkoties. Var turēt ilgāk 
un meklēt īsto saimnieku, var atdot 
citam saimniekam, vai arī, sliktākajā 
gadījumā, ja dzīvnieks ir agresīvs, ļoti 
slims, viņu drīkstētu arī eitanizēt. Bet to 
drīkst darīt tikai pēc šīm pāris nedēļām!  
Ja rīkosimies citādi, tas pašvaldībai var 
draudēt ar tiesu darbiem un kompensā-
ciju izmaksām  suņu īpašniekiem.

Protams, ja situācija attīstās strauji 
un klejojošais suns rada lielu postu, kā 
arī ja nav laika un iespēju viņu noķert 
un izolēt, situāciju jārisina citādi. 
risinājumi

Jāatzīst, šāda problēma Madonas 
novadā pagaidām nav ļoti aktuāla, vai-
rākumam šo it kā  klejojošo dzīvnieku ir 
saimnieks. Līdz šim visiem noķertajiem 
dzīvniekiem tas tika arī atrasts un tikai 
viens ļoti agresīvs suns tika eitanizēts. 
Nācies novērot, ka līdzko rodas  situā-
cija ar klaiņojošu agresīvu dzīvnieku, 
tā acumirklī kļūst ļoti aktuāla, tai brīdī 
cilvēku emocijas ir sakāpinātas un 

šī situācija prasa tūlītēju risinājumu. 
Mums jābūt šādām problēmsituācijām 
gataviem. Jāzina, kurš par ko atbild, 
kurš konkrēti ķers, kurš vedīs, kur dzīv-
nieku liks un citi dažnedažādi paredzēti 
un neparedzēti „sīkumi”. 

Pateicoties privātiem kontaktiem ar 
veiksmīgi darbojošos patversmi Vācijā, 
kura ir izteikusi vēlmi nesavtīgi palī-
dzēt, piegādājot būrus, dzīvnieku barī-
bu un citu nepieciešamu aprīkojumu, ir 
iecere dzīvnieku patversmi pakāpeniski 
attīstīt arī Madonas novadā. Pamazām 
tiktu iekārtota teritorija, būri, pagaidu 
ēkas, aploki utt. Šajā patversmē tiktu 
izmitināti noķertie suņi, dzīvnieki, kuri 
nokļuvuši krīzes situācijā (piemēram, 
saimnieks nomiris). Ir doma veidot arī 
dzīvnieku viesnīcu, vēlāk arī attīstīt sav-
vaļas dzīvnieku parku, kaut ko līdzīgu 
kā zooloģiskā dārza „lauku sētu”, kurā 
varētu ierasties interesenti, dzīvnieku 
draugi, kuri varētu arī paglaudīt, pa-
barot dzīvnieciņus. Pamatā patversmē 
nonāktu suņi, bet ļoti retos izņēmuma 
gadījumos arī kaķi, zirgi, govis, aitas 
u.c. Tā noteikti nebūs tikai vieta, kur 
bez ierobežojuma tiktu ņemti klaiņojoši 
kaķi un kaķēni no saimniekiem, kuri 
nav parūpējušies un izkastrējuši savas 
kaķenes. 
Aicinājums sabiedrībai

Noslēgumā gribētu lūgt, ja kādam, 
kas lasa šo rakstu, ir idejas vai vēlme 
palīdzēt dzīvnieku patversmes izvei-
došanai ar savu darbu, līdzekļiem, kā 
arī morāli, informatīvi utml. vai arī 
ierosinājumi, ieteikumi vai citādāks 
redzējums, ko gribētu mums paust 
par šo dzīvnieku patversmi vai vietu 
Smeceres silā – iniciatīvas grupa to 
labprāt uzklausītu. Varat sazināties ar 
mani personīgi telefoniski 29124504 vai 
klātienē, iepriekš piesakoties Madonas 
veterinārajā klīnikā Raiņa ielā 34.”

„Cilvēki ir aizmirsuši šo patiesību ... – tev vienmēr jābūt 
atbildīgam par tiem, ko esi pieradinājis,”
Mazajam princim sacīja lapsa.                                     Sent-Ekziperī
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APstiPrinĀti
Madonas novada pašvaldības 
23.09.2010. domes sēdē 
(Prot. nr. 19; 7. p.).
izdoti saskaņā ar  latvijas republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 9. punktu

i. noteikumos lietotie termini

1.	Saistošajos	noteikumos	(turpmāk	–	Notei-
kumi)	ir	lietoti	šādi	termini:
1.1.	Madonas novada pašvaldības teri-
torija	 –	Madonas	 novada	pašvaldības	 ad-
ministratīvajā	 teritorijā	 ietilpstošā	Madonas	
pilsētas	teritorija	un	novada	pagastu	teritorijās	
ietilpstošo	ciemu	teritorijas;
1.2. Apstādījumi –	visas	ar	augiem	dabīgā	
vai	mākslīgā	veidā	apaudzētas	un	koptas	pla-
tības,	kurās	neiegūst	augu	produkciju	pārtikai,	
koksni,	 grieztus	 ziedus	un	 citu	produkciju.	
Apstādījumi	ietver	sevī	parkus,	dārzus,	skvē-
rus,	alejas,	kapsētas,	piemiņas	vietas,	nogāžu	
un	krastu	nostiprinājumus,	aizsargstādījumus,	
ielu	apstādījumus,	ūdensteču,	ūdenskrātuvju,	
dzīvojamo	un	rūpniecisko	teritoriju	apstādīju-
mus	u.c.	platības,	kur	var	būt	koki,	krūmi,	vīte-
ņaugi,	puķu	stādījumi,	zālieni,	ceļi,	ūdensteces	
ūdenskrātuves,	takas,	laukumi,	labiekārtojuma	
elementi,	arhitektūras	mazās	formas.
1.2.	Parks –	telpiski	un	vizuāli	noteikta	terito-
rija,	ko	veido	dabas	elementu	daudzveidība,	
celtnes	un	arhitektūras	mazās	formas.
1.3.	Dārzs –	teritorija	ar	apstādījumiem,	kurā	
ietilpst	arī	arhitektūras	mazās	formas.
1.4. skvērs –	neliels	 laukums	ar	 apstādīju-
miem,	ar	vai	bez	arhitektūras	mazām	formām,	
kuru	parasti	ierīko	pie	sabiedriskām	ēkām	un	
dzīvojamos	kvartālos.
1.5.	Aleja –	koku	rindu	stādījumi.
1.6. kapsētas –	teritorija,	kas	paredzēta	mi-
rušo	apbedīšanai.
1.7. sabiedriskie apstādījumi –	visai	 sa-
biedrībai	brīvi	pieejamas	apstādījumu	platības	
uz	pašvaldības,	valsts	īpašumā	vai	valdījumā	
esošas	zemes.
1.8.	Piemiņas vieta –	neliels	laukums	ar	vai	
bez	apstādījumiem,	kurā	ietilpst	mazās	arhi-
tektūras	formas,	kas	uzstādītas	vēsturisku	vai	
patriotisku	notikumu	atcerei.
1.9.	nogāžu un krastu nostiprinājumi –	
konstrukcijas	vai	stādījumi	nogāžu	vai	krastu	
aizsardzībai	pret	grunts	noslīdējumiem,	izska-
lošanu,	pārpurvošanos.
1.10.	Aizargstādījumi –	koku,	krūmu	un	zā-
lāju	stādījumi,	kas	aizsargā	vidi	no	putekļiem,	
skaņas,	vēja	u.c.	kaitīgiem	faktoriem.
1.11.	Avārijas koks –	koks	ar	vizuāli	redza-
miem	bīstamiem	bojājumiem,	kurš	izraisa	ris-
ka	situāciju,	kuram	ir	pacēlusies	sakņu	sistēma,	
tas	 sasvēries	vai	vecuma	vai	dabas	apstākļu	
rezultātā	ieplaisājis,	iztrupējis,	atlūzis,	nolūzis	
koka	stumbrs,	koks	ir	sašķēlies	vai	nolūzuši	tā	
galvenie	zari	vai	galotne	u.c.
1.12.	nokaltis koks –	koks,	kurš	pilnībā	zau-
dējis	spēju	augt.
1.13.	koka vainaga veidošana –	vainaga	
kopšanas	darbu	komplekts,	 kas	 ietver	 zaru	
retināšanu,	 zaru	 nozāģēšanu,	 apzāģēšanu	
vai	 veidotu	 vainagu	 regulāru	 cirpšanu	un	
pacelšanu.
1.14.	krūmi –	kokaugi,	kuru	zarošanās	notiek	
pie	 zemes	un	kuriem	nav	 izteikta	 centrālā	
stumbra.
1.15. koka sakņu sistēmas rajons –	koka	
vainaga	diametra	horizontālā	projekcija	uz	
zemes	virsmas.
1.16. Arhitektūras mazās formas –	terito-
rijas	nožogojums,	 soliņi,	 atkritumu	 tvertnes,	
ielu	un	 iestāžu	norādes,	 lapenes,	vīteņaugu	
režģi,	dekoratīvie	 elementi,	 skulptūras,	pie-
minekļi	u.c.
1.17.	Meža fondā neietilpstošie koki 
–	koki,	kas	atrodas	ārpus	meža	zemes	 (pie-

mēram,	koki	parkos,	dārzos,	skvēros,	alejās,	
kapos,	sabiedriskajos	apstādījumos,	piemiņas	
vietās,	 nogāzēs,	 krastu	 stiprinājumos,	 aiz-
sargstādījumos,	apstādījumos).
1.18.	noteikumu pārkāpējs –	fiziska	vai	
juridiska	persona,	 kura	 ar	 nodomu	vai	 aiz	
neuzmanības	 ir	 izdarījusi	 darbības,	 kādas	
šie	noteikumi	aizliedz,	vai	persona,	kura	ar	
nodomu	vai	aiz	neuzmanības	nav	veikusi	tai	
uzliktos	pienākumus.
1.21.	Publiskās teritorijas –	ceļi,	ielas	(jeb-
kura	satiksmei	izbūvēta	teritorija,	kurā	ietilpst	
braucamā	daļa,	 ietve,	nomale,	sadalošā	 josla	
u.tml.),	gājēju	zonas,	laukumi,	parki	un	citas	
speciāli	ierīkotas	brīvdabas	atpūtas	vietas,	kā	
arī	neiznomāta,	neapbūvēta	vai	citādi	neiekār-
tota	valsts	vai	pašvaldības	zeme.

ii. vispārīgie noteikumi

2.	Noteikumi	nosaka	apstādījumu	projektē-
šanas,	veidošanas,	uzturēšanas	un	aizsardzī-
bas,	vainagošanas	kārtību	Madonas	novada	
pašvaldības	 teritorijā	 (turpmāk	 –	Madonas	
novads),	tajā	skaitā	zaudējumu	aprēķināšanas	
kārtību	un	personu	atbildību	par	Noteikumu	
neievērošanu.
3.	Visi	apstādījumi	Madonas	novadā	uz	valsts,	
pašvaldības	un	privātīpašumā	esošās	zemes	ir	
aizsargājams	novada	apstādījumu	fonds.
4.	 Par	 apstādījumu	 ierīkošanu,	 kopšanu,	
uzturēšanu,	 atjaunošanu	 un	 aizsardzību	
ir	 atbildīgs	 zemes	 (nekustamā	 īpašuma)	
īpašnieks,	 tiesiskais	valdītājs	 vai	 atsevišķos	
gadījumos	–	 apsaimniekotājs	vai	nomnieks,	
atbilstoši	apsaimniekošanas	vai	nomas	līguma	
noteikumiem.

iii. Apstādījumu projektēšana un ierī-
košana

5.	Teritorijas	 apstādījumu	projekts	 izstrādā-
jams	 jaunu	 sabiedrisko	 apstādījumu	veido-
šanai	vai	 esošo	apstādījumu	 rekonstrukcijai	
īpaši	aizsargājamās	dabas	teritorijās,	kultūras	
pieminekļu	aizņemtajās	 teritorijās,	kā	arī,	 ja	
teritorijā	bez	apzaļumošanas	paredzēts	ierīkot	
ceļus,	laukumus,	celiņus,	ietves,	mazās	arhi-
tektūras	formas,	apgaismes	iekārtas,	vizuālās	
informācijas	u.c.	 labiekārtošanas	elementus,	
dīķus,	strautus,	mākslīgās	ūdenstvertnes,	tajā	
skaitā	teritorijā,	kura	paredzēta	rekultivācijai	
vai	meliorēšanai,	zemes	reljefa	izmaiņām	(kur	
līmeņa	starpība	var	izmainīties	vairāk	par	30	
cm).
6.	Lai	uzsāktu	teritorijas	apstādījumu	projek-
ta	 izstrādi,	 nepieciešams	Madonas	novada	
būvvaldē	saņemt	plānošanas	un	arhitektūras	
uzdevumu.	Gadījumā,	kad	tiek	veikti	kādas	
ēkas	vai	būves	projektēšanas	darbi	un	 tiem	
ir	 saņemts	Madonas	novada	būvvaldes	 iz-
sniegts	plānošanas	un	arhitektūras	uzdevums,	
apstādījumu	 projekta	 izstrādei	 atsevišķs	
plānošanas	un	 arhitektūras	uzdevums	nav	
nepieciešams.
7.	Teritorijas	 apstādījumu	projekts	 izstrādā-
jams	uz	 topogrāfiskā	plāna,	 ne	 vecāka	par	
vienu	gadu,	mērogā	M1:500,	M:200.	Lielām	
teritorijām	pieļaujams	mērogs	M	1:1000.
8.	Izstrādājot	apstādījumu	projektu,	topogrā-
fiskajā	plānā	 atzīmē	visus	 esošos	kokus	un	
krūmus,	norādot	sugu	un	kokiem	arī	diametru	
1,2	m	augstumā.	Ja	kokaugu	teritorijā	nav,	tad	
attiecīgajam	 ierakstam	 ir	 jābūt	 apstādījumu	
projekta	 ģenerālplānā	 un	 labiekārtojuma	
plānā.
9.	Apstādījumu	projekta	apzaļumošanas	plānā	
atzīmē	izcērtamos	kokus,	krūmus,	likvidēja-
mos	stādījumus,	sugu	kokiem	arī	diametru,	
kokaugu	skaitu,	kā	arī	no	jauna	ierīkojamos	
stādījumus,	norādot	 augu	 sugu,	kokiem	arī	
stādāmā	materiāla	 lielumu	 (diametrs,	 augs-
tums),	veidu	(konteinera	stādi,	kailsakņi),	to	
piesaisti	zemes	gabalā.
10.	 Teritorijas	 apstādījumu	projekts	 saska-

ņojams	 ar	 zemes	 īpašnieku	un/vai	 tiesisko	
valdītāju,	kā	arī	ar	attiecīgo	pagasta	pārvaldes	
vadītāju	vai	Madonas	pilsētas	labiekārtošanas	
darbu	speciālistu,	un	arī	ar	inženierkomuni-
kāciju	apsaimniekotājiem,	ja	projekta	ietvaros	
paredzēts	 skart	vai	 šķērsot	 inženierkomuni-
kācijas.	Pēc	saskaņojuma	saņemšanas	projekts	
iesniedzams	Madonas	 novada	 būvvaldē	
akceptēšanai.
11.	Teritorijas	apstādījumu	skice	izstrādājama	
jaunu	 kokaugu	 un	 lakstaugu	 sabiedrisko	
stādījumu	veidošanai	 vai	 esošo	 stādījumu	
rekonstrukcijai,	 ja	 teritorijā	 paredzēti	 tikai	
apzaļumošanas	darbi.
12.	Teritorijas	apstādījumu	skice	izstrādājama	
vai	nu	uz	topogrāfiskā	uzmērījuma,	vai	brīvā	
formā.
13.	Teritorijas	apstādījumu	skice	saskaņojama	
ar	zemes	īpašnieku	un/vai	tiesisko	valdītāju,	
un:
13.1.	Madonas	pilsētas	labiekārtošanas	darbu	
speciālistu,	 ja	 skice	 izstrādājama	Madonas	
pilsētas	teritorijā;
13.2.		attiecīgo	Madonas	novada	pagastu	pār-
valdes	vadītāju,	ja	skice	izstrādājama	tās	ap-
saimniekošanai	nodotajās	pagastu	teritorijās.

iv. Apstādījumu ierīkošana

14.	Pasūtījumu	sabiedrisko	apstādījumu	ierī-
košanai,	 kopšanai	un	uzturēšanai	Madonas	
novadā	veic	pašvaldība	vai	tās	uzdevumā	citas	
juridiskas	personas.
15.	Apstādījumus	Madonas	novadā	var	ierīkot	
jebkura	fiziska	vai	 juridiska	persona	uz	 tai	
piederošas	vai	 lietošanā	esošas	zemes,	 ievē-
rojot	Madonas	novada	 teritorijas	plānojumu	
un	citus	normatīvos	aktus.
16.	 Visos	 gadījumos,	 kad	 būvniecības	 vai	
remonta	darbu	dēļ	 tiek	bojāti,	pārstādīti	vai	
likvidēti	apstādījumu	elementi	vai	arhitektūras	
mazās	formas,	projektā	nepieciešams	paredzēt	
apstādījumu	vai	 arhitektūras	mazo	 formu	
atjaunošanas	darbus.
17.	Fizisko	un	juridisko	personu	īpašumos,	kā	
arī	pašvaldības	 iznomātajās	 teritorijās	 jaunu	
sabiedrisko	apstādījumu	veidošana	vai	esošo	
apstādījumu	rekonstrukcija	veicama	saskaņā	
ar	 teritorijas	apstādījumu	projektu	vai	 skici,	
ievērojot	šādus	noteikumus:
17.1.	ja	apstādījumu	ierīkošanai	tiek	izstrādāts	
teritorijas	apstādījumu	projekts,	kas	akceptēts	
Madonas	novada	būvvaldē,	tad	nepieciešams	
saņemt	būvatļauju;
17.2.	ja	apstādījumu	ierīkošanai	tiek	izstrādā-
ta	 apstādījumu	 skice,	 nepieciešams	 saņemt	
darbu	veikšanas	atļauju	attiecīgajā	Madonas	
novada	pagastu	pārvaldē,	 ja	 darbi	 plānoti	
kādā	no	Madonas	novada	pagastu	pārvaldes	
apsaimniekotajām	teritorijām	vai	pie	Madonas	
pilsētas	pārvaldnieka,	ja	darbi	plānoti	Mado-
nas	pilsētas	teritorijā;
17.3.	gadījumā,	kad	tiek	veikti	kādas	ēkas	vai	
būves	būvdarbi	vai	 remontu	darbi	un	 tiem	
ir	 saņemtas	būvatļaujas	vai	 rakšanas	darbu	
atļaujas,	atsevišķa	būvatļauja	un/vai	rakšanas	
darbu	 atļauja	 apstādījumu	 ierīkošanai	 nav	
nepieciešama;
Ja	būvniecības	vai	remonta	darbi	ir	saistīti	ar	
rakšanas	darbiem,	tad	augsnes	auglīgā	kārta	
ir	noņemama	un	uzglabājama	atsevišķi,	 lai	
pēc	attiecīgu	darbu	pabeigšanas	tiktu	nodro-
šināta	 augsnes	 atjaunošana	 rakšanas	darbu	
vietās.	Pabeidzot	rakšana	darbus	(komunikā-
ciju	remontu,	jaunu	pievadu	ierīkošanu	utt.),	
apstādījumi	atjaunojami	 iepriekšējā	 stāvoklī	
(arī	zāliens).

v. Apstādījumu apsaimniekošanas  
un izmantošanas nosacījumi

18.	Zemes	(nekustamā	īpašuma)	īpašniekiem,	
nomniekiem	un	lietotājiem	ir	pienākums	par	
saviem	 līdzekļiem	attiecīgā	 īpašuma	 terito-
rijā:

18.1.	nodrošināt	esošo	apstādījumu	uzturēša-
nu,	kopšanu	un	atjaunošanu	atbilstoši	 šiem	
noteikumiem;
18.2.	nodrošināt	visu	nepieciešamo	agrotehnis-
ko	pasākumu	savlaicīgu	veikšanu	(laistīšanu,	
irdināšanu,	 sauso	zaru	apgriešanu,	vainagu	
veidošanu,	augu	kaitēkļu	un	slimību	apkaro-
šanu,	zāles	nopļaušanu);
18.3.	 nodrošināt	 augošu	 apstādījumu	 zaru	
augstumu	virs	ietvēm	no	zemes	–	2,5	m;
18.4.	 nepieļaut	 apstādījumu	aizaugšanu	 ar	
nezālēm;
18.5.	regulāri	tīrīt	dabīgās	vai	mākslīgās	ūdens-
teces	un	ūdenskrātuves;
18.6.	nodrošināt	 apstādījumu	 sagatavošanu	
ziemošanai	un	ziemošanas	materiālu	novāk-
šanu		pavasarī;
18.7.	 nepieļaut	 apstādījumu	piegružošanu	
ar	ražošanas,	būvniecības	un	sadzīves	atkri-
tumiem,	piesārņošanu	ar	notekūdeņiem	vai	
augiem	un	videi	kaitīgām	vielām;
18.8.	 nepieļaut	 apstādījumu	 izmīdīšanu,	
izbraukāšanu,	smilts,	sniega	un	ledus	uzkrā-
šanos	 sabiedriskajos	 apstādījumos,	 izņemot	
speciāli	tam	paredzētas	vietas;
18.9.	nepieļaut	apstādījumu	izvirzīšanos	ārpus	
īpašuma	robežām,	kas	var	 traucēt	gājēju	un	
transporta	kustības	drošību;
18.10.	veikt	avārijas	koku	izzāģēšanu;
18.11.	savlaicīgi	veikt	koku	un	krūmu	vainagu	
veidošanu	un	zālienu	pļaušanu.
19.	Ar	Madonas	 pilsētas	 pārvaldnieka	 vai	
attiecīgo	Madonas	novada	pagastu	pārvaldes	
vadītāju	saskaņot	tādu	pasākumu	organizēša-
nu,	kuru	norises	vieta	vai	raksturs	var	ietekmēt	
apstādījumu	zaļās	zonas	kvalitāti.

vi. koku ciršanas un vainagu  
veidošanas kārtība

20.	Gadījumos,	kad	nepieciešams	nekavējoties	
nocirst	 avārijas	 vai	 nokaltušu	koku,	 zemes	
gabala	 īpašnieks	vai	pilnvarotā	persona	 in-
formē:
20.1.	Madonas	pilsētas	labiekārtošanas	darbu	
speciālistu,	 kurš	veic	vietas	 apsekošanu	un	
izsniedz	 lēmumu	par	avārijas	koku	ciršanas	
saskaņošanu,	ja	minētais	koks	atrodas	Mado-
nas	pilsētas	teritorijā;
20.2.	attiecīgo	Madonas	novada	pagasta	pār-
valdes	vadītāju,	kurš	nodrošina	vietas	apseko-
šanu	un	izsniedz	lēmumu	par	avārijas	koku	
ciršanas	ciršanas	saskaņošanu,	ja	minētais	koks	
atrodas	attiecīgās	Madonas	novada	pagastu	
pārvaldes	teritorijā.
21.	 Koku	 vainagu	 veidošanu	 saskaņo	 ar	
Madonas	pilsētas	koku	ciršanas	komisiju	vai	
attiecīgo	Madonas	novada	pagastu	pārvaldes	
vadītāju.
22.	Krūmu,	dzīvžogu,	puķu	un	citu	apstādīju-
mu	elementu	likvidēšanu	sabiedriskajos	apstā-
dījumos	atļauts	veikt	tikai	pēc	saskaņošanas	
ar	Madonas	pilsētas	 labiekārtošanas	darbu	
speciālistu	vai	attiecīgo	Madonas	novada	pa-
gastu	pārvaldes	vadītāju.

vii. Apstādījumu aizsardzības  
nosacījumi būvdarbu un remonta  
darbu procesā

23.	Veicot	būvniecības	un	remonta	darbus	ap-
stādījumos	vai	atsevišķu	koku	tuvumā,	darbu	
izpildītāja	pienākums	ir	 iežogot	būvniecības	
teritorijā	esošo	koku	stumbrus	ar	vairogiem,	
nebojājot	koku	mizu,	kas	nav	zemāki	par	 2	
metriem.
24.	Veicot	remonta	un	būvniecības	darbus,	nav	
pieļaujama	koku	stumbru	apbēršana	ilgāk	par	
10	dienām.
25.	Bez	Madonas	novada	arhitekta	rakstiskas	
atļaujas	nav	pieļaujami	 rakšanas	darbi	koka	
vainaga	zonā,	 ja	 rakšanas	dziļums	 ir	 lielāks	
par	0,3	metriem.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr. 34
„Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Madonas novadā”



Madonas Novada Vēstnesis / 2010. gada novembris 7Saistošie noteikumi
26.	Veicot	 ielu	 un	 laukumu	 cietā	 seguma	
klāšanas	darbus,	ap	koku	stumbriem	ir	jāsa-
glabā	apdobe	vismaz	2,5	m	diametrā,	bet	ap	
krūmiem	–	vismaz	1,5	m	diametrā.	Apdobi	var	
noklāt	ar	ekosegumu	vai	metāla	režģi.
27.	Koka	 sakņu	 sistēmas	 rajonā	kabeļus	un	
cauruļvadus	jāiegulda,	nepārcērtot	koku	sak-
nes.	Ja	darbu	veikšanas	gaitā	saknes	tomēr	tiek	
bojātas,	pārcirsto	sakņu	gali	rūpīgi	jānolīdzina	
un	tranšeja	jāpiepilda	ar	barības	vielām	bagātu	
augsni.
28.	Bez	saskaņošanas	ar	Madonas	novada	arhi-
tektu,	veicot	būvniecības	darbus	apstādījumos,	
grunts	līmeņa	vertikālās	izmaiņas	pieļaujamas	
ne	vairāk	par	0,3	m	salīdzinājumā	ar	esošo.	Ja	
grunts	 līmeni	nepieciešams	paaugstināt	vai	
pazemināt	vairāk	par	0,3	m,	tad	būvprojektā	
ir	 jāparedz	 īpaši	pasākumi,	kas	nodrošinātu	
koku	augšanu.
29.	Būvmateriālu	un	citu	materiālu	(degviela,	
smērviela	u.c.)	 uzglabāšana	pieļaujama	ne	
tuvāk	kā	5	m	attālumā	no	koku	vai	krūmu	
vainaga	ārmalas.
30.	 Būvobjektu	 pievedceļi	 jāierīko	 ārpus	
apstādījumiem,	 nenojaucot	 koku	 stumbru	
aizsargvairogus.	Gadījumā,	ja	pievadceļu	ie-
rīkošana	ārpus	sabiedriskiem	apstādījumiem	
nav	iespējama,	pabeidzot	būvniecību,	minētās	
teritorijas	jārekultivē.
31.	Veicot	 būvniecības	un	 remonta	darbus,	
ir	 jāievēro	 likumdošanā	un	būvnoteikumos	
paredzētie	vides	aizsardzības	pasākumi.
32.	Veicot	projektēšanu	un	būvdarbus,	 jāie-
vēro	šādi	attālumi	no	būvēm	līdz	kokiem	un	
krūmiem:

Ēkas, būves, inženiertīkli,  
labiekārtojuma elementi

Attālums   līdz 
kokam (m)

Attālums 
līdz krūmam 

(m)
Ēkas un būves ārsiena 5,0 1,5

Ietves un gājēju celiņa mala 0,7 0,3

Ielas brauktuves, ceļa 
nostiprinātās apmales mala 
vai grāvja augšmala

2,0 1,0

Tilta, estakādes 
apgaismojuma balsts vai 
stabs

4,0 –

Nogāzes, terases pamata 
pēda

1,0 0,5

Atbalsta sieniņas pamata 
pēda vai iekšējā mala

3,0 1,0

Pazemes 
inženierkomunikācijas:
- gāzes vads, kanalizācija 1,5 –

- siltumtrase (no ārējā 
trases gabarīta)

2,0 1,0

- ūdensvads, drenāža 2,0 –

- strāvas un sakaru kabelis 2,0 0,7

32.1.	pēc	situācijas	izvērtēšanas	dabā	Madonas	
pilsētas	 labiekārtošanas	darbu	 speciālistam	
vai	attiecīgās	Madonas	novada	pagastu	pār-
valdes	 vadītājam	 ir	 tiesības	 norādītos	 nor-
matīvos	attālumus	samazināt,	saskaņojot	ar	
inženierkomunikāciju	apsaimniekotājiem;
32.2.	 attālumus	 no	 gaisa	 elektropārvaldes	
līnijām	nosaka	īpaši	noteikumi;
32.3.	 ēku	 tuvumā	 stādāmie	 koki	 nedrīkst	
traucēt	dzīvojamo	un	 sabiedrisko	 telpu	 in-
solāciju	un	izgaismošanu.

viii. sabiedriskās kārtības noteikumi  
apstādījumos

33.	 Sabiedrisko	 apstādījumu	 teritorijā	 aiz-
liegts:
33.1.	bez	saskaņošanas	ar	Madonas	pilsētas	
pārvaldnieku	vai	attiecīgo	Madonas	novada	
pagastu	pārvaldes	vadītāju	rīkot	atrakcijas,	
gadatirgus,	citus	publiskus	pasākumus,	veikt	
pagaidu	 būvju	 uzstādīšanu,	 tirdzniecības	
vietu	ierīkošanu	vai	citādi	tamlīdzīgi	rīkoties,	
nodarot	postījumus	apstādījumiem;
33.2.	 peldināt	 dzīvniekus	 apstādījumos	
izvietotajās	 ūdenskrātuvēs,	 piegružot	 tās	
ar	 atkritumiem,	 lapām,	 skujām,	 zariem,	
nopļauto	zāli;
33.3.	patvaļīgi	ierīkot	sakņu	dārzus;
33.4.	lauzt	koku	zarus	un	krūmus,	bojāt	koku	
mizu,	stumbrus	un	saknes,	tecināt	koku	sulu,	
piestiprināt	kokam	vadus,	virves,	dažādus	

priekšmetus	 un	 uzrakstus	 vai	 dzīt	 naglas	
kokos;
33.5.	 kurt	ugunskurus,	 celt	 teltis,	 dedzināt	
zāli,	 ķert	un	 iznīcināt	 savvaļas	dzīvniekus,	
postīt	putnu	ligzdas;
33.6.	 novietot	 transportlīdzekļus	 apstādī-
jumos,	 braukt	 ar	motorizētiem	 transporta	
līdzekļiem,	 velosipēdiem,	 skrituļslidām	
un	 skrituļdēļiem	pa	 apstādījumiem	un	 ap-
stādījumu	 celiņiem	 (izņemot	 apstādījumu	
apkopes	vajadzības);
33.7.	spēlēt	komandu	spēles,	ja	tas	nav	spe-
ciāli	atļauts;
33.8.	ganīt	lopus	un	nodarboties	ar	citu	lauk-
saimniecisko	darbību,	 ja	 tas	 nav	 saskaņots	
ar	 zemes	 īpašnieku	 un	Madonas	 pilsētas	
pārvaldnieku	vai	attiecīgo	Madonas	novada	
pagastu	pārvaldes	vadītāju;
33.9.	piegružot	apstādījumus	ar	atkritumiem,	
bojāt	apstādījumus,	staigāt	pa	jauniem	koku,	
krūmu	un	puķu	stādījumiem	un	gulēt	tajos;	
33.10.	 ierīkot	 sniega	 vai	 ledus	 izgāztuves,	
mest	 sniegu	 apstādījumu	 platībās,	 ja	 tas	
apdraud	stādījumus;
33.11.	 nocirst	 kokus	 bez	 koku	 ciršanas	 at-
ļaujas;
33.12.	 vainagot	 (apzāģēt)	 kokus	 bez	 koku	
vainagošanas	atļaujas.

iX. Atbildība par šo noteikumu  
neievērošanu

34.	Noteikumu	ievērošana	ir	obligāta	visām	
juridiskām	un	fiziskām	personām.	Par	Notei-
kumu	neievērošanu	 iestājas	 administratīvā	
un	civiltiesiskā	atbildība.
35.	Par	Noteikumu	neievērošanu	persona	ir	
atbildīga	Noteikumos	noteiktajā	apmērā	un	
kārtībā.	Administratīvā	atbildība	par	Notei-
kumos	noteiktajiem	pārkāpumiem	 iestājas,	
ja	 pēc	 pārkāpuma	 rakstura	 nav	paredzēta	
administratīvā	atbildība	saskaņā	ar	Latvijas	
Administratīvo	pārkāpumu	kodeksu.
36.	Kontrolēt	šo	noteikumu	izpildi	un	sastādīt	
administratīvos	protokolus	par	 to	pārkāp-
šanu	ir	tiesīgi	attiecīgi	pilnvarotas	Madonas	
novada	pašvaldības	amatpersonas	un	darbi-
nieki,	kā	arī	policijas	darbinieki.
37.	Administratīvais	protokols	tiek	nosūtīts	
izskatīšanai	Madonas	 novada	pašvaldības	
Administratīvajai	komisijai.
38.	Šo	noteikumu	36.	punktā	minētās	amatper-
sonas	naudas	sodu	līdz	Ls	10,-	ir	tiesīgas	iekasēt	
pārkāpuma	vietā,	izsniedzot	noteikta	parau-
ga	kvīti,	ja	šo	noteikumu	pārkāpējs	neapstrīd	
viņam	uzlikto	sodu.
39.	Par	šo	noteikumu	neievērošanu	tiek	uz-
likts	administratīvais	sods	fiziskajām	perso-
nām	līdz	Ls	250,-	un	juridiskajām	personām	
līdz	Ls	1000,-.
40.	Administratīvo	sodu	uzliek	un	adminis-
tratīvā	pārkāpuma	 lietas	 izskata	Madonas	
novada	domes	Administratīvā	komisija.
41.	Administratīvā	soda	uzlikšana	neatbrīvo	
noteikumu	pārkāpējus	no	Noteikumu	pildī-
šanas,	kā	arī	ar	savu	darbību	nodarīto	zaudē-
jumu	atlīdzināšanas	saskaņā	ar	Noteikumu	1.	
pielikumā	veikto	zaudējumu	aprēķinu.

X. noslēguma jautājums

42.	Saistošie	noteikumi	publicējami	un	stājas	
spēkā	 likuma	„Par	pašvaldībām”	45.	pantā	
noteiktajā	kārtībā,	t.i.,	16.11.2010.

1. pielikums

Madonas	novada	pašvaldības	23.09.2010.
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	34
„Par	apstādījumu	ierīkošanu	uzturēšanu	un	
aizsardzību	Madonas	novadā”

Apstādījumiem nodarīto zaudējumu  
aprēķināšanas kārtība

1.	Zaudējumu	noteikšanai	Madonas	novada	
pašvaldība	 aprēķina	 apstādījumu	atjauno-
šanas	vērtību,	kas	 ir	Madonas	novada	paš-

valdības	noteikta	maksa	par	likvidējamiem	
kokiem,	krūmiem,	puķēm,	zālienu	un	zemse-
dzi	un	kuru	aprēķina,	vadoties	no	Madonas	
pilsētas	labiekārtošanas	darbu	speciālista	vai	
attiecīgā	Madonas	novada	pagastu	pārvaldes	
vadītāja	sastādītā	akta	šādos	gadījumos:
1.1.	nocirsts	koks	bez	koku	ciršanas	atļaujas	
vai	bez	saskaņošanas,	iznīcināti	apstādījumu	
elementi	 (krūmi,	 puķu	dobes,	 zāliens	u.c.)	
publiskās	vietās;
1.2.	nodarīto	bojājumu	dēļ	koki	vai	pārējie	
sabiedrisko	apstādījumu	elementi	zaudējuši	
dekoratīvo	vērtību	 (novīst,	 nokalst,	maina	
lapu	un	ziedu	krāsu	u.t.t.)	vai	pilnīgi	iet	bojā	
indīgu	vielu,	 gāzu,	 rūpniecības	 atkritumu,	
rakumu,	gruntsūdeņu	līmeņa	maiņu	un	citu	
darbu	rezultātā;
1.3.	tiek	bojāti	koki,	taču	bojājuma	dēļ	tie	nav	
zaudējuši	savu	augtspēju;
1.4.	 nesaņemot	 attiecīgu	 rakstisku	 atļauju,	
tiek	veidots	vainags	vai	apzāģēti	zari	augo-
šiem	kokiem.
2.	Apstādījumu	atjaunošanas	vērtība	atbil-
stoši	 šiem	noteikumiem	netiek	 aprēķināta	
šādos	gadījumos:
2.1.	ja	sabiedriskajos	apstādījumos	tiek	veikti	
apstādījumu	sakopšanas	darbi,	kā	arī	cirsti	
sausie	un	avārijas	stāvoklī	esošie	koki,	t.sk.	
kokaugi,	kas	bojā	ēkas	un	būves;
2.2.	ja	apstādījumu	sakopšanas	darbus	finan-
sē	pašvaldība;
2.3.	 ja	 apstādījumu	 atjaunošanas	 vērtības	
maksa	ir	atcelta.
3.	 Fiziskās	 un	 juridiskās	 personas	 šī	 noli-
kuma	 kārtībā	 noteiktās	maksas	 iemaksā	
Madonas	novada	pašvaldības	budžetā.
4.	Koku	vērtēšanai	mēra	stumbra	caurmēru	
krūšu	augstumā	(1,3	m),	un	vērtību	nosaka	
pēc	 šajos	 noteikumos	noteiktām	 caurmēra	
pakāpēm	un	koku	sugu	vērtības	grupām.	Ja	
koka	caurmēru	un	vērtības	grupu	nevar	no-
teikt,	tad	caurmēru	aprēķina,	izmērot	celmu,	
vērtē	kā	A	vērtības	grupas	koku.
5.	Apstādījumu	 elementu	 bojāšanas	 vai	
iznīcināšanas	 gadījumā	Madonas	 pilsētas	
labiekārtošanas	darbu	speciālists	vai	Mado-
nas	novada	pagastu	pārvaldes	vadītājs,	pie-
daloties	pārkāpējam	vai	tā	pārstāvim,	sastāda	
aktu.	Aktā	uzrāda	nodarītos	zaudējumus	un	
tā	apmērus	naudas	summā,	vainīgā	datus,	un	
citu	informāciju,	kas	nepieciešama	atbildības	
pierādīšanai.
6.	Ja	pārkāpējs	neatrodas	vai	neierodas	pār-
kāpuma	vietā,	 viņam	 rakstiski	 paziņo	par	
akta	sastādīšanas	laiku	un	vietu.	Ja	pārkāpējs	
(pārstāvis)	pēc	izsaukuma	neierodas,	aktu	sa-
stāda	bez	viņa	klātbūtnes,	piedaloties	diviem	
pieaicinātiem.	 Par	 neierašanos	 aktā	 izdara	
atzīmi.	Aktam	pievieno	apstiprinājumu	par	
paziņojuma	izsniegšanu.	Ja	pārkāpumu	izda-
ra	nepilngadīgas	personas,	akta	sastādīšanā	
pieaicina	viņu	vecākus	vai	aizbildņus.
7.	Aktu	 par	 apstādījumiem	 nodarītiem	
zaudējumiem	kopā	ar	prasību	 izsniedz	vai	
nosūta	 pārkāpējam	 ar	 nosacījumu,	 ka	 15	
dienu	 laikā	 labprātīgi	 atlīdzina	 nodarītos	
zaudējumus.
8.	 Pārkāpējam	 labprātīgi	 neatlīdzinot	 no-
darītos	 zaudējumus,	 tos	 piedzen	 Latvijas	
Republikas	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajā	
kārtībā.
9.	Zaudējumus	aprēķina	šādi:
Z	=	Dmin	x	S	x	K1	x	K2
kur:
Z	 –	 apstādījumiem	 nodarītie	 zaudējumi	
(Ls)
Dmin	–	valstī	minimāla	darba	alga	mēnesī	
(Ls)
S	–	koka	stumbra	diametrs	1,3	metru	augstu-
mā	no	zemes	(cm)
K1	–	koku	sugu	grupu	koeficients	(1.	tabu-
la)
K2	–	koku	vērtību	kategoriju	koeficients	(2.	
tabula)
9.1.	 Cērtot	 I	 un	 II	 kategorijas	 kokus	 būv-
niecībai,	 zaudējumu	 atlīdzība	 palielināma	
trīskārtīgi.
9.2.	Par	avārijas,	nokaltušu	un	III	kategorijas	
koku	nociršanu	zaudējumu	atlīdzība	netiek	

aprēķināta.
–	 I	 kategorijas	 koks	 –	 vesels,	 spēcīgs	 koks,	
ainaviski	un	ekoloģiski	augstvērtīgs;
–	 II	 kategorijas	 koks	 –	 ainaviski	 vērtīgs	
koks,	kas	pilnībā	neatbilst	I	kategorijas	koka	
pazīmēm;
–	 III	 kategorijas	 koks	 –	 neperspektīvs,	 ar		
skraju	vai	nesimetrisku	vainagu,	bojāts	vai	
kalstošs,	 nevesels,	 ainaviski	mazvērtīgs	
koks.

1.	tabula
koku sugu grupu koeficients

Grupa Suga K1

A Ozols, priede, osis un visi svešzemju 
skuju un lapu koki 0,11

B Parastā zirgkastaņa, parastā vīksna, 
egle 0,08

C
Āra un purva bērzs, parastā liepa, 
vītoli, parastais pīlādzis, parastā ieva, 
melnalksnis

0,06

D
Apse, parastā vīksna, parastā goba, 
papele, baltalksnis, ošlapu kļava un 
citi koki

0,01

2.	tabula 
koku vērtības kategoriju koeficients

Kategorija K2

I kategorijas koks 0,11

II kategorija koks 0,07

Apstādījumu atjaunošanas vērtības 
maksa krūmiem 
(Ls	par	vienu	krūmu)

Vecuma grupas Kvalitātes Grupas

A B

Līdz 5 gadiem (nesacerojuši) 3,54 0,24

5 – 10 gadiem (sacerojuši) 7,08 0,59

Virs 10 gadiem (novecojuši) 10,62 1,18

Kvalitātes	grupas:
A	 –	 skuju	 krūmi,	mūžzaļi	 krūmi,	 krāšņi	
ziedoši,	potēti	krūmi,	rododendri.
B	–	pārējie	apstādījumu	krūmi.

Apstādījumu atjaunošanas vērtības 
maksa dzīvžogiem 	
(Ls	par	vienu	metru	dzīvžoga)

Vecuma grupas Vienrindas 
žogs

Divu vai vairāku 
rindu žogs

Līdz 5 gadiem 1,80 3,60

5 – 20 gadiem 3,60 7,20

Apstādījumu atjaunošanas vērtības 
maksa apstādījuma elementiem

Apstādījumu elementi Mērvienība Maksa par 
mērvienību (Ls)

Ziemcietes Gab. 0,50

Siltumnīcu puķes Gab. 0,45

Sīpolpuķes Gab. 0,35

Viengadīgās un 
divgadīgās puķes

Gab. 0,35

Zāliens m2 1,15

Pļavas tips zāliens m2 0,95

•	Labiekārtošanas	elementiem	atjaunošanas	
maksa	pēc	tāmes	vērtības,	kura	fiksēta	būv-
niecības	aktā.

2010. gada novembris

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



Svētkus sagaidot    8 Madonas Novada Vēstnesis / 2010. gada novembris

Pēc 55 gadus garā,	 skolotājas	
darbā	aizvadītā	mūža,	savās	dzim-
tajās	mājās	Vestienas	pagasta	Grā-
veros,	atgriezusies	Vija	Lapa	–	bijusī	
Āgenskalna	Valsts	ģimnāzijas	latvie-
šu	valodas	un	literatūras	skolotāja,	
kura	par	mūža	darbu	izglītībā	un	par	
nopelniem	latviešu	valodas	stiprinā-
šanā 2009.	gada	7.	maijā	apbalvota	ar	
Atzinības	krustu.

Ciemojoties pie sirmās skolotājas, 
lūdzu viņu pastāstīt par savu ģimeni, 
sūro kara gadu bērnību dzimtajās 
mājās, toreiz Viesienas, bet tagad 
Vestienas pagasta „Grāveros” un 
kluso darba mūžu.

„Visu padomju laiku, līdz tēva 
Eduarda Gailīša reabilitācijai 1992. 
gadā, es biju kulaku un dzimtenes 
nodevēja meita, tāpēc vienmēr dzī-
voju klusi un noslēgti. Mājas, kuras 
no Lauteres muižas izpirka un uzcēla 
mans vectēvs Jēkabs Reselis, mana 
ģimene atguva 1989. gadā. 

Tēvs Eduards Gailītis dzimis 
1891. gadā Rankas pagastā. Par 
piedalīšanos Latvijas atbrīvošanas 
cīņās viņš tika vajāts un kādu laiku 
slēpās Krievijā. Pēc atgriešanās no 
Krievijas 1922. gadā viņš sāka strādāt 
par Vestienas lauksaimniecības skolas 
pārzini ar algu 273 lati mēnesī. Skolā 
tēvs satika un apprecēja manu māti 
Elzu no Grāveriem. Pēc kāzām 1928. 
gadā piedzima Biruta, 1930. gadā 

– Uldis. Šajā gadā tēvu pārcēla uz 
Saldus lauksaimniecības skolu. Pēc 
trīs gadiem piedzimu es, un ģimene 
atgriezās Grāveros. Tēvs strādāja par 
Viesienas pagasta policijas vietnie-
ku, bija Viesienas aizsargu grupas 
vadītājs. 1944. gada 23. septembrī 
tēvu arestēja un 1945. gadā notiesāja 
par dzimtenes nodevību ar augstāko 
soda mēru, kuru grozīja 1945. gada		7. 
martā pret 20 gadiem katorgā. Tēvs 
nomira izsūtījumā un viņa kapa vieta 
nav zināma.

Savējiem biju „sīkā ute”, jo visur 
staigāju līdzi mammai, brunču malā 
ieķērusies. Bērnībā bieži ciemojāmies 
pie radiem Bākūžkalnā, vai viņi pie 
mums. Kad notika radu saiešanas, 
vienmēr daudz dziedājām. Mamma 
bieži skaitīja dzejoļus, zināja pasakas 
un teikas. Kad Silakalna mājās svinēja 
kāzas, tad pirmo reizi dzirdēju, kā 
spēlē akordeonu un no tā laika vēl 
tagad atceros dziesmu „..es skatos 
un redzu pie debess, gājputni projām 
jau trauc...”

Skolas gaitas sāku Gaiziņkalna 
pamatskolā... bet tad sākās karš. 
Kad tuvojās fronte, ģimene ar di-
viem zirgiem brauca gar Virdzēm 
uz Cirstu pusi un tur, Ogres upes 
līkumā, gaidījām kauju izbeigšanos. 
Kādā apšaudē nodega siena šķūnītis, 
kurā mēs pārlaidām naktis. Dega 
Cirstu meži. Tuvākie kaimiņi devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju, bet mūsu tēvs 

negribēja izbraukt, un tā 
mēs cauri frontei braucām 
atpakaļ uz mājām. Apšaudēs 
bija cietusi kūts, sabumbots 
pagrabs, kritušas govis. Tēva 
māsa, kura palika mājās, bija 
kājām aizgājusi uz Ranku pie 
otra brāļa.

1944. g. augusta beigās 
no Bākūžiem apraudzīt ra-
dus atnāca brālēns Kārlis. 
Viņi abi ar manu brāli Uldi 
bija atraduši šauteni un, 
izmēģinot to, guva stiprus 
ievainojumus, no kuriem 
mans brālis, ceļā pie kara 
ārsta, nomira. Viņu apglabāja 
mājas ābeļdārzā.

1949. gada izsūtīšanā vēlreiz cieta 
Gailīšu ģimene, jo spaidu darbos uz 
tālo Amūras apgabalu tika aizvesta 
Vijas mamma Elza Gailīte. Abas mei-
tenes no izsūtīšanas paglāba tas, ka 
viņu nebija mājās. Vecākā māsa Bi-
ruta jau strādāja Madonas ģimnāzijā, 
bet Vija aizbrauca dzīvot pie māsīcas 
uz Jaunjelgavu, kur pabeidza vidus-
skolas 10. klasi un mācības turpināja 
Cēsu skolotāju institūtā. 1952. gadā 
no izsūtīto nometnes pienāca ziņa 
par mammas nāvi. To Vijai vajadzēja 
pārdzīvot vienatnē, jo viņa nevienam 
nedrīkstēja stāstīt, ka ir izsūtīto bērns. 
Pirmā darba vieta pēc skolas beigša-
nas bija Silinieku skola Balvu rajonā. 
Pēc divu gadu darba Viju nozīmēja 

Esmu dzimtajās mājās

Vijas tēvs Eduards 
Gailītis pie Vestienas 
lauksaimniecības skolas.

Vija Lapa.

par mācību pārzini Eglainē. Šeit Vija 
nodibināja ģimeni un, kad piedzima 
meita, visi pārcēlās uz Rīgu un dzī-
voja pie vīra vecākiem.

 1964. gadā Vija Lapa neklātienē 
beidza Latvijas Valsts universitāti un 
sāka strādāt par latviešu valodas un 
literatūras skolotāju vispirms Rīgas 
5. internātskolā, pēc tam 32 gadus 
Āgenskalna ģimnāzijā.

 „Tagad, pēc aiziešanas pelnītā at-

pūtā, es par savu pienākumu uzskatu 
dzīvot šeit – dzimtajās mājās, kuras 
kopā ar savu otro vīru Spodri Kur-
miņu mēs atjaunojām, kurās labprāt 
savas brīvdienas pavada mani bērni 
Kaiva un Varis un mazbērni Kristaps, 
Laura, Rūdolfs, Krišs un manas mātes 
vārdā nosauktā mazmeitiņa Elza, 
kurai nesen palika trīs mēneši” – savu 
stāstījumu beidz Vija Lapa.

ilGA sABitovA

Madonas pilsētā

17. novembrī 
plkst. 18.00  
Madonas kultūras namā
Latvijas Republikas 
proklamēšanas  
92. gadadienai veltīts  
svētku koncerts.
plkst. 22.00  
Madonas kultūras namā
Svētku balle kopā ar grupu 
„Tranzīts” un Dj Grifs.

18. novembrī
plkst. 12.00 
Lazdonas evaņģēliski  
luteriskajā baznīcā
Latvijas Republikas  
proklamēšanas  
92. gadadienai veltīts 
ekumēniskais  
dievkalpojums.
plkst. 14.00 un 16.30  
kinoteātrī „Vidzeme” 
Z. Liepiņš un K. Dimiters 
Muzikālā izrāde „Vadonis”  
(par K. Ulmaņa dzīvi),
Nacionālais teātris, 
videoversija.
plkst. 19.00  
Madonas kultūras namā
Ģertrūdes ielas teātra izrāde 
K. Smeds „Svētceļnieks”.

19. novembrī  
plkst. 15.00 un 19.00  
Madonas kultūras namā
dziedātāja Laura Reinika 
jaunās koncertprogrammas 
„Es skrienu” 
diska prezentācija.
Tēlotājas mākslas studijas 
„Madona” darbu izstāde  
Madonas kultūras namā.

Vestienas pagastā

17. novembrī 
plkst. 17.00  
Koncerts 
“Latvija – vestēniešu atmiņās”. 
plkst. 22.00  
Balle, spēlēs grupa “Savējie”.  
Ieeja – brīva.

Dzelzavas pagastā

17. novembrī  
Dzelzavas kultūras namā  
plkst. 20.00  
Latvijas Republikas  
proklamēšanas 92. gadadienai 
veltīts pašdarbības kolektīvu 
koncerts.  
plkst. 22.00  Svētku balle  
kopā ar grupu “Leivēri”.

Ošupes pagastā

17. novembrī plkst. 20.00
Degumnieku tautas namā
Latvijas Republikas 
proklamēšanas  
92. gadadienai  
veltīts pasākums
„Dievs. Daba. Darbs”.
Pēc pasākuma – svētku balle, 
par mūziku gādās grupa „Vilx”.
Ieeja – brīva.
Sagaidot svētkus,  
Degumnieku tautas namā tiek 
rīkota foto izstāde par godu 
Ošupes pagastam.  
Izstādē aicināts piedalīties ikviens, 
kas sava pagasta skaistākās  
vietas un lietas jebkad  
iemūžinājis foto mirklī.

Mētrienas pagastā

18. novembrī 
plkst. 20.00 
Mētrienas tautas namā 
Valsts svētkiem veltīts pasākums 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija”,
 pēc koncerta balle – spēlē Artūrs 
Grandāns. Ieeja – brīva.

Aronas pagastā 

17. novembrī 
plkst. 19.00  
Kusas pamatskolas zālē 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 92. gadadienai 
veltīts koncerts
„Kam Tava sirds, ja tā nav 
Latvijai”.

Ļaudonas pagastā

18. novembrī 
plkst. 19.00 
Ļaudonas kultūras namā 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 92. gadadienai 
veltīts pasākums.
Pēc pasākuma balle kopā ar grupu 
‘’Ceļavējš’’, ieeja – 1,50 Ls.

Bērzaunes pagastā

18. novembrī 
plkst. 12.00
Bērzaunes evaņģēliski  
luteriskajā baznīcā
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 92. gadadienai

veltīts koncerts.
Piedalās:  Sieviešu vokālais 
ansamblis „Sonante”,
Dāmu vokālais ansamblis 
„Vēlziedes”, Vīru koris „Gaiziņš” .

19. novembrī   
plkst. 20.00 – 03.00
Sauleskalna tautas namā
Latvijas dzimšanas dienai veltīta 
Diskotēka.
Ar savu skanējumu Jūs priecēs:  
DJ Sandis Ozolinsh, DJ B-Mark u.c.
Ieeja: līdz plkst. 23.00 – Ls 1,-
no plkst. 23.00 – Ls 1,50
Ģērbšanās stils:  
Latvijas Valsts simbolika.
Pasākuma laikā notiks konkurss, 
kurā tiks apbalvots
“Vislatviskākais apmeklētājs”.

Liezeres pagastā

18. novembrī  
plkst. 18.30
Liezeres kultūras namā 
Valsts svētkiem veltīts koncerts 
“Daudz baltu dieniņu”. 
Pēc koncerta kopīgi varēs vērot 
filmu “Rūdolfa mantojums”. 
plkst. 21.00, atsaucoties V. Zatlera 
aicinājumam, kopā dziedāsim 
Valsts himnu. 
Pēc tam svētku balle kopā ar 
Oskaru un viņa draugiem, 
uz balli ieeja  – 1,- Ls.

Kalsnavas pagastā

20. novembrī plkst. 19.00 
Pagasta pārvaldes ēkā 
Jaunkalsnavā, Pārupes-2 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 92. gadadienai 
veltīts koncerts, izstāde.

Piedalās: visi pagasta pašdarbības 
kolektīvi, skolas un bērnudārza 
kolektīvi. Pēc koncerta balle kopā 
ar grupu „Ķirmji”.

Sarkaņu pagastā

Tautas namā „Kalnagravas”
18. novembrī plkst. 17.00 
Koncerts 
“Akmens guļ uz ūdeņa”. 
Piedalās Sarkaņu pagasta 
pašdarbības kolektīvi.  
Ieeja brīva. 
 
20. novembrī 
plkst. 22.00 
Uz BALLI aicina Kristīne un Alvis 
no Jēkabpils. Ieeja – Ls 2,50.

Praulienas pagastā 

18. novembrī 
plkst. 19.00
Praulienas skolas zālē
Koncerts – veltījums Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai
„Skaista	mana	tēvu	zeme!”
Pasākumā tiks nosaukti 
nomināciju ”Goda praulēnietis” 
ieguvēji.
plkst. 22.00 Atpūtas vakars  
kopā ar grupu „Cesvainieši”.    
Ieeja – Ls 1,50. 

Mārcienas pagastā

18. novembrī 
plkst 17.00
Lāpu gājiens un patriotisko 
dziesmu dziedāšana  
pie ugunskura.

Valsts svētku pasākumi 2010. gada novembrī


