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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Vasara – saules, ogu, atvaļinājumu un aktīva darba laiks laukos!

Sarkaņu pagasta Biksērē norisinā-
jās ceturtais uguns skulptūru festivāls 
„Ugunsūdensroze”. Šoreiz festivāls 
bija veltīts pasaules radīšanas tēmai, 
un desmit uguns skulptūru tēlnieki 
radīja darbus, kas atspoguļoja secīgu 
pasaules radīšanas ainu. 

Taču Vēstneša slejās gribētos ru-
nāt ne tik daudz par paša pasākuma 
norisi, kā par pašu faktu, ka mūsu 
novadā norisinās tik vērienīgs festi-
vāls. Uguns skulptūras Biksērē top 
ne jau pirmo gadu, un pasākums allaž 
ir pulcējis lielu apmeklētāju skaitu, 
taču gadu no gada skatītāju skaits 
aug, šogad pēc aptuvenām aplēsēm 
sasniedzot jau trīs tūkstošus. Tas ir 
pārsniedzis visus līdzšinējos rekor-
dus, turklāt, ņemiet vērā, Sarkaņu pa-
gastā ir pusotra tūkstoša iedzīvotāju! 

Ielūkojoties festivāla aizkulisēs, 
gaidāmās organizatoru grupas vietā 
sastopam faktiski vienu cilvēku – Val-

du Kļaviņu, Sarkaņu pagasta tautas 
nama vadītāju. Rodas jautājums 
– kā viens cilvēks var iedibināt tik 
vērienīgu un kvalitatīvu pasākumu, 
piesaistot valsts mēroga mākslinie-
kus, skatītājus no Rīgas, Pļaviņām, 
Alūksnes, Gulbenes? 

Valda sevi neafišē, uzsver, ka 
izdevies atrast cilvēkus, ar kuriem 
ir uz viena viļņa, un tad jau arī viss 
notiek: „Uzrakstīju projekta pieteiku-
mu un izdevās! Festivāls realizēts ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda “Vidzemes 
kultūras programmas”, ko administrē 
Vidzemes plānošanas reģions, atbal-
stu, kā arī savu finansiālo ieguldījumu 
sniedza Madonas novada pašvaldība. 
Atbalstu visos jautājumos sniedza 
Sarkaņu pagasta pārvaldes darbinie-
ki, vietējie iedzīvotāji. Izmantojot 
izdevību, lielas paldies arī pārējiem 
festivāla atbalstītājiem – mākslinieku 
nakšņošanai nepieciešamo inventāru 

izdevās sameklēt SIA “Rēķu kalns” 
(skulptūras top jau nedēļu iepriekš 
– Dz.S.), ar savu uzņēmumu produk-
ciju dalībnieku ēdināšanai palīdzēja 
AS ”Lazdonas piensaimnieks”, SIA 
“Madonas patērētāju biedrība”, AS 
“Madona”, SIA “Junge”, ZS “Mada-
ra”. Par gatavošanu paldies bērnu-
dārza “Saulīte” meitenēm un Inetai 
Stučkai. Paldies Drozdovu ģimenei, 
Ilgai Holstei, Jānim Kvantam un 
Normundam Ūbelim. Ar teritorijas 
sakopšanu lieliski galā tika pagasta 
stipendiāti, īpašs paldies Līgai Kam-
pei. Tāpat paldies meitenēm – Paulai, 
Baibai un Lailai.”

Savukārt, šajā rakstā skatītāju 
vārdā – paldies pašai Valdai! Lai 
sadarbībā ar izcilo tēlnieku Kārli Īli 
arī nākamgad top novada krāšņākais 
vasaras saulgriežu pasākums! 

Dzintra StraDiņa

Kalsnavas pagastā atvērta jauna ražotne

Kad Biksēre skan tālu aiz novada robežām

ikvienas jaunas ražotnes atvēršana 
laukos ir ļoti gaidīta, tās ir cerības 
jaunām darba vietām un vispārējam 
pagasta vai pat visa novada ekonomis-
kās aktivitātes pieaugumam. Aizvadītās 
nedēļas nogalē Kalsnavas pagastā bija 
svētki – uz esošās spirta rūpnīcas bāzes 
tika atklāta jauna biogāzes ražotne, kas 
šobrīd ir lielākais šīs nozares uzņēmums 
valstī. 

Kalsnavas spirta rūpnīca jau vairāk 
nekā sešdesmit gadu ir pagasta lepnums 
– te nomainījušās vietējo darbinieku 
paaudzes, un pagasts vairs nav iedomā-
jams bez esošā uzņēmuma. Taču, līdz ar 
iestāšanos Eiropas Savienībā, rūpnīcas 
turpmākai pastāvēšanai radās nopietns 
apdraudējums vides prasību dēļ – nebija, 
kur izlietot un noglabāt spirta gatavošanas 
gala atkritumus – šķiedeni jeb tautā sauk-
tu – brāgu. Tas arī pamudināja īpašnieku 
izveidot jauno pārstrādes uzņēmumu. 
SIA Biodegviela valdes loceklis Aleksejs 
Aleksejevs atklāj, ka projekta partnerus 
– uzņēmumu, kas nodarbojas ar spirta 
ražošanas pārpalikumu pārstrādi – kals-
navieši atraduši kādā izstādē Vācijā, Lauku 
atbalsta dienests piešķīris 80 procentu 
līdzfinsējumu, lai projekts varētu pilnībā 
izdoties. Kalsnavas pagasta pārvaldnieks 
Artis Mūrmanis uzsver, ka Jaunā biogāzes 
ražotne ir ne tikai atrisinājusi turpmāko 

spirta rūpnīcas pastāvēšanu, kalsna-
vieši ir lepni par jaunajām tehnolo-
ģijām, kas ienākušas viņu pagastā, 
tās ļauj saimniekot videi draudzīgi, 

turklāt rada papildus darba vietas vie-
tējiem – laukos svarīga ir katra darba 
vieta. Atklāšanas reizē Zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs jauno Kals-

navas rūpnīcu minēja kā veiksmīgu 
piemēru visas valsts mērogā.

Kopumā projekta īstenošanā ie-
guldīti 6,7 miljoni latu. Pārstrādājot 

spirta ražošanas atkritumus, jaunā 
biogāzes rūpnīca spēj saražot līdz 
pat 2 megavatiem elektrības.    

  Dzintra StraDiņa

jāņa pešika foto

Skatītāji bija liecinieki ne tikai degošām uguns skulptūrām Biksēres 
ūdenskrātuvē, bet arī aizraujošam uguns žonglieru sniegumam.

Biogāzes rūpnīcu svinīgi atklāja uzņēmuma saimnieki – Aleksejs Aleksejevs, Vladimirs  Cadovics un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (vidū).
Dz. StraDiņaS foto
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jau ierasts, ka vasara ir laiks, kad 
novadā tāpat kā visā valstī mazinās bez-
darba līmenis. Šobrīd bijušā Madonas 
rajona teritorijā ir reģistrēti 3142 bez-
darbnieki salīdzinājumā ar 3386 gada 
sākumā. Taču, ja samazinās bezdarbs, 
tas norāda uz veiksmi uzņēmējdarbībā, 
jo uzņēmēji ir tie, kas mums rada darba 
vietas. Šajā lappusē, iespējams, ierau-
dzīsiet tikai veiksmes stāstus, rūpes 
un neveiksmes paliek aizkadrā. Bet ir 
kas tāds, kas vieno visus mūsu novada 
veiksmīgos uzņēmējus – tie ir cilvēki, 
kas mīl savu darbu, dara to, kas ir viņu 
darbs, hobijs un dzīvesveids vienlaikus, 
viņi visi deg par savu lietu.

Uzņēmēji saņem domes 
Atzinības rakstus

Prieks, ka Madonas pilsētas svētku 
centrālajā sarīkojumā pilsētas estrādē 
līdzās citiem pašvaldība godināja arī 
virkni novada uzņēmēju – par ieguldī-
jumu novada ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā un darba vietu nodroši-
nāšanā:  SIA „Ceļu būve” un pēterim 
Ozoliņam (SIA Ceļu būve ir ilggadējais 
Madonas novada pasažieru pārvadātājs. 
Uzņēmums ir arī pirmajā trijniekā nova-
da lielāko nodokļu maksātāju sarakstā), 
SIA „Asigne” un aivaram kapaklim 
(zināms ne tikai kā mežistrādes uzņē-
mums, bet arī kā ilggadējs pašvaldības 
kultūras pasākumu atbalstītājs), SIA 
„Aiviekstes energobūvnieks” un Mārim 
štrombergam (viens no novada lielā-
kajiem darba vietu devējiem, nodokļu 
maksātājiem, uzņēmums ir veicis arī 
lielus darbus pašvaldības objektos), 
zemnieku saimniecībai „Kalna putni” 
un jānim Starcim (Aronas pagasta 
zemnieku saimniecību ir izveidojuši cil-
vēki, kas nomainījuši dzīvi pilsētā pret 
laukiem. To, ka viņi nav vienas dienas 
saimnieki apliecina piena lopu ganām-
pulks, kas turpina pieaugt, izstrādāta 
virkne ES projektu, kā rezultātā iegūta 
tehnika, bet pats galvenais – “Kalna put-
ni” kļuvuši par dzimtas mājām, kurās 
saimnieko vairākas paaudzes), zem-
nieku saimniecībai „Sveķi” un Dzintrai 
karavaičukai (Dz. Karavaičuka ir 
lielisks piemērs tam, kā sieviete laukos 
var būt laba mamma, sieva un vienlai-
kus veiksmīga uzņēmēja. Viņa joprojām 
veiksmīgi vada pašas radīto trušsaimie-
cību, kas ir viena no lielākajām savā 
nozarē valstī), zemnieku saimniecībai 
„Līvi” un raimondam Melderim (ar 
savas saimniecības veiksmīgo darbību, 
R. Melderis ir pratis izveidot vienu no 
Madonas novada vadošajiem zīmo-
liem – Raimonda attīstīto kazkopību 
atpazīst ne tikai Latvijā, viņa produk-
ciju zina arī ārpus Latvijas robežām. 
Ar veselīgo un ekoloģisko produkciju 
ZS “Līvi” ir iemantojusi stabilu vietu 
Latvijas lauku produktu klāstā), SIA 
Madonas patērētāju biedrība „Madonas 
maiznieks” un Ludmilai Harinai (L. 
Harinas vadītā maizes ceptuve ir pratusi 
ne tikai pastāvēt, bet arī attīstīties un 
radīt arvien jaunus produktus laikā, 
kad valsti pārņem lielie starptautiskie 
maizes izstrādājumu uzņēmumi. „Ma-
donas maiznieks” ir pratis paturēt savu 
kvalitāti, saglabāt dabisko maizes garšu 
un maizes cepšanas tradīcijas), SIA 
„Norte” un Normanam Miķelsonam 
(kokapstrādes uzņēmums „Norte” 
ekonomiskās konkurences laikā ir 
pratis atrast savu nišu, produkcijas 
specifiku, veiksmīgi eksportējot savu 

Ciemos pie novada uzņēmējiem

SIA “Aiva G” siltumnīcās pašlaik 
ražas pilnbrieds.

“Puķu sētā” vasaras puķes pašā 
plaukumā.

Arī ZS “Sveķi” truši priecājas par 
silto sauli.

ZS “Līvi” kaziņām siens ziemai 
jau sarūpēts.

Tā top Madonas maize.

Dzintra Karavaičuka, saņemot pašvaldības  
Atzinības rakstu.

Ludmila Harina, saņemot pašvaldības  
Atzinības rakstu.

Raimonds Melderis un Andrejs Ceļapīters 
Atzinības raksta pasniegšanas brīdī.

Silvija Grudule priecājas par labo tomātu ražu.

Marko Liguori ierāda madoniešiem itāļu picas tradīcijas.

produktu gan uz Krieviju, gan ES. 
Viens no lielākajiem darba vietu devē-
jiem Praulienas pagastā un nodokļu 
maksātājiem), SIA „Madonas Būve” 
un arvīdam apfelbaumam (augsta 
darba kvalitāte raksturo uzņēmumu 
„Madonas Būve”. Uzņēmums ir viens 
no lielākajiem darba vietu devējiem 
novadā un nodokļu maksātājiem), SIA 
„Damaksnis” un jurim pogulim (kok-
apstrādes uzņēmums allaž ir atvērts 
inovācijām, ir viens no desmit novada 
lielākajiem nodokļa maksātājiem), 
kooperatīvajai sabiedrībai „Gaiziņš” un 
ivaram Miķelsonam (kokapstrādes 
uzņēmums nodrošina darba vietas 
lielai daļai apkārtnes iedzīvotāju un ir 
viens no lielākajiem nodokļu maksātā-
jiem novadā), SIA „Lazdonas piensaim-
nieks” un elvīrai Utinānei (uzņēmums 
ir pratis izturēt sīvo konkurenci piena 
pārstādes uzņēmumu vidū, nesamazi-
not produkcijas kvalitāti un izstrādājot 
arvien jaunus produkcijas veidus), 
SIA „AVE MTP” un edgaram šķēlem 
(kokapstrādes uzņēmums veiksmīgi 
eksportē savu produkciju un ir viens 
no lielākajiem nodokļu maksātājiem 
novadā), AS „Madona” un Genādijam 
jeršovam (viens no veiksmīgajiem olu 
ražotājiem valstī un arī viens no lielā-
kajiem nodokļu maksātājiem novadā), 
SIA „Latvāņi” un Laimonim Onzulam 
(kokapstrādes uzņēmums nemitīgi 
modernizē savas ražotnes, izstrādā 
arvien jaunus ES projektus un ir viens 
no lielākajiem darba vietu devējiem 
Madonas novadā).

Vasaras rosība novada 
zemnieku saimniecībās

Zemnieku saimniecības „Jaunzem-
nieki” dārzniecībā „Puķu sēta” karstākais 
darba periods jau sliecas uz otru pusi – 
novada lielākajā dārzniecībā izaudzētās 
vasaras puķes jau atradušas savas dobes, 
apstādījumus, balkonus un terases. Pie 
pircējiem aizceļojuši neskaitāmi tūkstoši 
stādu, un kā nu nē – saimnieki inita 
un jānis zepi teic: „Šaipus Pleskavas 
šosejai esam lielākie vasaras puķu au-
dzētāji!”. Deviņu gadu garumā mado-
niešu acu priekšā ir attīstījusies „Puķu 
sēta”, kas šobrīd strādā jau piecās lielās 

siltumnīcās, pārdzīvojusi gan krīzi, gan 
pagājušās vasaras vētru, gan sniegoto 
ziemu, kas izpostīja siltumnīcas tik 
daudziem. „Kā var nepriecāties par no-
briedušu labības lauku vai par skaistu 
puķi?” nosaka Jānis...     

Laikā, kad eiropieši krita panikā par 
nezināmās izcelsmes zarnu baktēriju un 
izvairījās pirkt dārzeņus, dārzniecības 
„Aiva G” svaigie gurķi aizgāja uz izķer-
šanu. Acīmredzami Latvijas patērētājs 
uzticas vietējai produkcijai, tostarp arī 
barkaviešu izaudzētajiem gurķiem un 
tomātiem. Reaģējot pieprasījumam, 
dārzniecības īpašnieki Silvija un juris 
Gruduļi jau pēc dažām nedēļām tir-

gum piedāvās lauka gurķīšus – šogad 
jau otro ražu! Tomātu raža padevusies 
gana laba, taču noietam traucē Krie-
vijas atteikšanās importēt dārzeņus 
no Eiropas. Tas rada īstu Holandes 
tomātu sastrēgumu pie mums, jo uz-
pircēji tos lielā vairumā iegādājas par 
nieka eirocentiem kilogramā un cenšas 
realizēt Latvijā. Juris vēl cer, ka līdz ar 
robežas atvēršanu, lētā un diemžēl arī  
nekvalitatīvā importa prece aizceļos 
tālā virzienā...

Spītējot ekonomiskajai situācijai 
valstī, stabila ir raimonds Meldera 
zemnieku saimniecība „Līvi” Bērzau-
nes pagastā. Vēl vairāk – produkcijai ir 
labs noiets, no kaziņu piena saražotos 
produktus Raimonds tirgo pat piena 
lielvalstī Lietuvā, bet šogad viens no 
pirmajiem valstī uzsāka siena pļauju, 
tādējādi iegūstot labu sienu savam 
apmēram četrsimt kazu lielajam ga-
nāmpulkam. „Līvu” produkciju zina 
visā Latvijā, uz saimniecību dodas 
ekskursanti, to kā apskates objektu 
iecienījuši ārvalstu ciemiņi. 

Saglabā tradīcijas
Maize bez uzlabotājiem un dažā-

dām mākslīgām piedevām jau kļuvusi 
par ekskluzīvu produktu, taču mado-
nieši var lepoties ar vietējā ceptuvē 
joprojām ceptu garda un dabīgu maizi. 
Madonas patērētāju biedrības ceptuvē 
„Madonas maiznieks” katru rītu svaigos 
kukulīšus izvadā pa desmit novada 
lauku veikaliņiem, pilnu klāstu var 
nopirkt arī veikalā pie pašas ceptuves. 
Maiznīcas vadītāja Ludmila Harina 
ir gandarīta, ka, pateicoties jaunu 
tehnoloģiju ieviešanai, ir izturēta sīva 
konkurence, un Madonas ceptuve nav 
beigusi pastāvēt lielo maiznīcu agresī-
vas politikas dēļ. Ar eksperimentiem 
madonieši īpaši neaizraujas, pircēju 
iecienītās maizes veidi un garšas pa-
radumi „Madonas maizniekam” ir labi 
zināmas un pārbaudītas vērtības. 

Itālis par uzņēmējdarbības 
vietu izvēlas Madonu

Tas tikpat labi varētu būt kā roman-
tisks stāsts par latviešu meitenes un 
itāļu puiša satikšanos, taču nu jau viņus 
mūsu pusē vairāk atpazīst kā īstas itāļu 
receptēs gatavotas picas cepējus. Itāļu 
puisi Marko Liguori uz Madonu atve-
dusi mīlestība, taču lai kaut nedaudz 
rastu savas tālās dzimtenes atmosfēru, 
kopā ar draudzeni ilzi Vāgneri abi ir 
atvēruši savu „Neapoli” – picēriju, kas 
ir kā saulainās Itālijas saliņa pilsētā, 
kur ziemas visgarākās un sniega parasti 
visvairāk. Marko seju allaž rotā smaids, 
pašlaik puisis apgūst viņaprāt grūto lat-
viešu valodu un ierāda latviešu ēdājiem, 
kāda ir īsta pica. Galvenais esot saglabāt 
itāļu picas garšu, taču tajā pat laikā 
Marko uzsver, ka ir izstrādājis receptes, 
kurās ņēmis vērā arī latviešu izplatīto 
gaumi pēc kečupa un majonēzes, ko 
itāļi parasti neizmanto. Itāļiem svarīgi ir 
izmantot dabīgus tomātus, mocarellas 
sieru un tad pa virsu var klāt, kas nu 
kuram patīk. Lai arī Marko atzīst, ka šeit 
viņam pietrūkst Itālijas kalnu, vecāku 
un draugu, Itālijas garšas buķete jūtama 
arī viņa gatavotajā itāliskajā kapučīno.

Dzintra StraDiņa 
eVitaS zāLeS un  

ainaS piDikaS foto



Madonas novada pašvaldības  
26. maija domes sēdes lēmumi

1. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā

1. Novirzīt LVL 1337,00 neizīrēto dzīvokļu 
apkures izdevumu segšanai no Kalsnavas pa-
gasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzek-
ļiem uz gada sākumu.

2. Novirzīt LVL 410,00 ēkas Ceriņu ielā 6 
apkures izdevumu segšanai no Kalsnavas pa-
gasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzek-
ļiem uz gada sākumu.

3. Novirzīt LVL 942,00 kondicioniera uzstā-
dīšanai skolēnu autobusam no Kalsnavas pa-
gasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzek-
ļiem uz gada sākumu.

4. Novirzīt LVL 300,00 transportlīdzekļu 
valsts nodevas nomaksai par skolēnu autobu-
siem no Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta 
neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu.

5. Novirzīt LVL 200,00 transportlīdzekļu 
valsts nodevas nomaksai par pārvaldes automa-
šīnām no Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta 
neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu.

 2., 3., 4. Par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
par labu Kalsnavas pagasta pārvaldei 

5. Par apkures maksas segšanu pašval-
dībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvok-
ļiem Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un 
Aiviekstē

Atļaut Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto 
labiekārtoto dzīvokļu parādus par apkuri 2011. 
g. aprīlī Ls 163,98 apmērā segt no Kalsnavas 
pagasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem lī-
dzekļiem uz gada sākumu. 

6. Par zemes gabala maiņu Kalsnavas 
pagastā

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu zemes vienībām, kas pa-
redzētas zemes reformas pabeigšanai

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Rieksti” Liezeres pagastā atsavināšanu

 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Veļķu pagastmāja” Liezeres pagastā atsavi-
nāšanu 

 10. Par pašvaldības nekustamā īpašu-
ma „Lubejas pagasta nams” Liezeres pagas-
tā atsavināšanu 

 11. Par grozījumiem Mētrienas pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā

Izdarīt sekojošus grozījumus Mētrienas pa-
gasta pārvaldes 2011. gada budžetā:

1. Palielināt budžeta ieņēmumu daļu par 
kopējo summu – Ls 37300,00:

1.1. Ieņēmumi no meža pārdošanas – Ls 
35000,00; 

1.2. Transferti no valsts budžeta  –  Ls 
2300,00;

2. Palielināt budžeta izdevumu daļu par ko-
pējo summu – Ls 17800,00;

2.1. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai un pakalpojumiem – Ls 
15500,00; 

2.2. Ekonomiskā darbība (nodarbinātības 
dienests) – Ls 2300,00:

– atalgojums – Ls 1850 ,00;
– VSAOI – Ls 450,00.  
3. Palielināt budžeta atlikumu par Ls 

19500,00.
 12. Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 

2011. gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu
Izdarīt šādus grozījumus Dzelzavas pagasta 

pārvaldes 2011. gada budžetā:
1. Piešķirt LVL 1080,00 no Dzelzavas pagas-

ta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem 
uz gada sākumu kopētāja, zāles pļāvēja, mag-
nētisko tāfeļu iegādei Dzelzavas pamatskolai.

2. Piešķirt LVL 205,00 no  Dzelzavas pagasta 
pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem 
uz gada sākumu skenera un plauktu daleņu ie-
gādei  Dzelzavas 1. bibliotēkai.

3. Piešķirt LVL 160,00 no Dzelzavas pagasta 
pārvaldes budžeta neizlietotajiem  līdzekļiem 
uz gada sākumu skenera un plauktu daleņu ie-
gādei Dzelzavas 2. bibliotēkai.

4. Piešķirt LVL 250,00 no Dzelzavas pagasta 
pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem 
uz gada sākumu sanitārā mezgla santehnikas 
nomaiņai pirmsskolas izglītības iestādē „Rū-
ķis”.

5. Piešķirt LVL 2020,00 no Dzelzavas pagas-
ta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem 
uz gada sākumu līzinga automašīnas atpirkša-
nai pagasta pārvaldei.

6. Piešķirt LVL 400,00 no Dzelzavas pagasta 
pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem 
uz gada sākumu meliorācijas darbu veikšanai 
stadionā.

7. Piešķirt LVL 12000,00 no Dzelzavas pa-
gasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzek-
ļiem uz gada sākumu jumta remontam Dzelza-
vas kultūras namā.

8. Piešķirt LVL 3000,00 no Dzelzavas pagas-
ta pārvaldes speciālā budžeta neizlietotajiem 
līdzekļiem uz gada sākumu ceļu ikdienas uztu-
rēšanai autoceļu fondā. 

13. Par sauso sadzīves atkritumu dau-
dzumu apstiprināšanu

1. Noteikt, ka SIA „Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” veic sauso sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu šādos Madonas novada pagas-
tos:

– Bērzaunes pagastā ar 01.06.2011.
– Mārcienas pagastā ar 01.08.2011.
– Kalsnavas pagastā ar 01.08.2011.
2. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 

Bērzaunes, Mārcienas un Kalsnavas pagasta 
ciematos dzīvojošiem iedzīvotājiem sauso sa-
dzīves atkritumu daudzuma normatīvu 1,26 m³ 
vienam cilvēkam gadā no 01.06.2011.

3. Juridiskās personas neatkarīgi no atraša-
nās vietas un mājsaimniecības ārpus ciematiem 
samaksu veic pēc faktiski izvestā atkritumu 
apjoma atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu re-
gulatora noteiktajam tarifam, noslēdzot par to 
līgumu ar apsaimniekotāju.

14. Par dalību biedrībā „Vidzemes kul-
tūrvēsturiskā mantojuma pētniecības 
centrs”

15. Par grozījumiem Mārcienas pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā

Izdarīt sekojošus grozījumus Mārcienas pa-
gasta pārvaldes 2011. gada budžetā:

1. Palielināt Mārcienas pagasta pārvaldes ie-
ņēmumu daļu par Ls 2070,00, t.sk. nekustamā 
īpašuma pārdošana Ls 2070,00.

2. Iedalīt līdzekļus Mārcienas pagasta pārē-
jās kultūras vajadzībām (pagasta laikraksts un 
800 gadu jubilejas pasākumi) no nekustamā 
īpašuma pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem Ls 
1570.00 t.sk.:

– darba samaksai 700,00 Ls; 
– darba devēja sociālajam nodoklim 170,00 

Ls;
– pakalpojumiem 500,00 Ls;
– materiālu iegādei 200,00 Ls.
3. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta 

komunālai saimniecībai no nekustamā īpa-
šuma pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem Ls 
500,00, t.sk. dabas resursu nodoklim  un valsts 
nodevām 500,00 Ls. 

4. Palielināt izdevumus par 270,00 Ls pa-
matlīdzekļu (datora) iegādei Mārcienas pārval-
des sociālajam darbiniekam no pagasta pārval-
des budžeta neizlietotajiem līdzekļiem. 

5. Pārdalīt izdevumus skolēnu pārvadāju-
miem, samazinot izdevumus pakalpojumiem 
Ls 1200,00, palielinot izdevumus sociālajai pa-
līdzībai naudā Ls 1200,00.

6. Pārdalīt līdzekļus ceļu fondā, samazinot 
izdevumus pakalpojumiem Ls 486,00, palieli-
not izdevumus darba algai Ls 418,00  un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksām Ls 68,00.

16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
Mārcienas pagastā 

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu Mārcienas pagastā 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda, nokavējuma naudas piedziņu par ne-
kustamo īpašumu par labu Srkaņu pagasta 
pārvaldei 

19. Par ciema statusa atcelšanu  
1. Apstiprināt Madonas novada Sarkaņu pa-

gastā ciema statusu apdzīvotajām vietām „Bik-
sēre”, „Poļvarka”, „Sarkaņi”.

2. Atcelt ciema statusu šādām apdzīvota-
jām vietām Sarkaņu pagastā, Madonas novadā: 
Aizkuja, Bāguņi, Bērzmilni, Buliņi, Caurvēderi, 
Dravnieks, Jaunpatkule, Klaucēni, Krieviņi, Pat-
kule, Silnieki, Siļķava, Sprīzdāni, Stiprie.

20. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības 16.11.2010. sēdes lēmumā “Par 
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstip-
rināšanu Ļaudonas pagasta Ļaudonas cie-
mam un par saistībām ūdenssaimniecības 
attīstības investīciju projekta īstenošanai’’

1.Veikt grozījumus 16.11. 2010. gada do-
mes lēmumā (protokols Nr. 22, 2. p.) un ap-
stiprināt šādu investīciju projekta finanšu plā-
nu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 428 708,00
t.sk. 
Attiecināmām izmaksām 351 400,00
Pašvaldības budžets 52 710,00
ERAF finansējums 298 690,00
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 77 308,00

21. Par papildinājumiem Madonas no-
vada pašvaldības domes lēmumā “Par Ļau-
donas pagasta pārvaldes un tās iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un sa-
maksas apjomiem” 

1. Papildināt domes lēmuma “Par Ļaudonas 
pagasta pārvaldes un tās iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un samaksas apjo-
miem” (apstiprināti Madonas novada pašvaldī-
bas domes 27.01.2010. Protokols Nr .3, 16.p.) 
telpu nomas pakalpojumus ar 17.1. punktu: 
„17.1. Vidusskolas telpu (klašu, foajē) noma 
nometnēm u.c. pasākumiem 1,30 LVL par dien-
nakti vienai personai”. 

22. Par parāda segšanu par dzīvokļa ap-
saimniekošanu Lazdonas pagastā

23. Par līdzdalības maksājumu
Segt viesošanās viesģimenē Francijā līdz-

dalības maksājumu Ls 255,00 par ceļa izde-
vumiem no Madonas pilsētas nesadalītajiem 
līdzekļiem.

24. Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu Aronas pagastā

25. Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu 

26. Par SIA „Ausmupe” iesniegumu
1. Samazināt maksu par telpu nomu Mado-

nas sporta centrā kafejnīcai „Zelta loks” 2011. 
gada maijā par 25%,  jūnijā,  jūlijā, augustā par 
50%.

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt papil-
dus vienošanos pie telpu nomas līguma par 
telpu maksas samazinājumu 2011. gada maija, 
jūnija, jūlija un augusta mēnešos.

27.  Par Valda Baloža iesniegumu
Samazināt maksu par telpu nomu Valdim 

Balodim, Madonas sporta centrā, trenažieru 
zālei septembrī par 25%.

28. Par braucienu uz sanāksmi Zviedri-
jā sakarā ar ”Skandināvijas kauss – 2012” 
sacensībām distanču slēpošanā Madonā 
2012. gada 8. – 9. februārī 

29. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”

1. Piekrist sniegt galvojumu SIA „Mado-
nas Siltums”, kura 100% kapitāla daļu pieder 
pašvaldībai, aizņēmumam LVL 1 258 836,57 
apmērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansēta projekta „Siltuma avota uzstādī-
šana un katlu mājas rekonstrukcija Madonā, 
Cesvaines ielas katlu mājā” ar kopējo finansē-
jumu 592 541,57 Ls, tajā skaitā Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu 193 785,00 Ls, un ERAF līdz-
finansēta projekta „Siltuma trašu rekonstruk-
cija Madonas pilsētā”,  ar kopējo finansējumu 
666 295,00 Ls, tajā skaitā ERAF līdzfinansēju-
mu 169 763,00 Ls realizācijai.

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašval-
dības budžetu.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garanti-
ju padomi atļaut Madonas novada pašvaldībai 
sniegt galvojumu SIA „Madonas Siltums” aiz-
ņēmumam LVL 1 258 836,57 apmērā ar atlikto 
maksājumu uz 2 gadiem, aizdevuma termiņu 3 
gadi ar aizdevuma amortizāciju 15 gados, aiz-
devuma procentu likmi saskaņā ar atklāta kon-
kursa rezultātiem.

30. Par Latvijas Nedzirdīgo sporta fede-
rācijas iesniegumu

1. Piešķirt finansējumu Ls 130,00 apmērā 
dalībai sacensībās, atbilstoši saistošajiem no-
teikumiem „Par Madonas novada pašvaldības 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”.

2. Pārskaitīt Ls 130,00 (viens simts trīsdes-
mit latus) Latvijas Nedzirdīgo sporta federāci-
jai.

31. Par Latvijas Orientēšanās federācijas 
iesniegumu

1. Atbalstīt Ģirta Ļeontjeva piedalīšanos Pa-
saules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā 
2011. gada 21. – 27. maijā Itālijā (Trentino).

2. Piešķirt finansējumu Ls 140,00 apmērā 
dalībai sacensībās, atbilstoši saistošajiem no-
teikumiem „Par Madonas novada pašvaldības 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”.

3. Pārskaitīt Ls 140,00 Latvijas Orientēšanās 
federācijai.

32. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF pro-
jekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 
“Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstruk-
cija – I kārta” priekšfinansēšanai un līdzfi-
nansēšanai

ERAF Projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/
SM/007 “Madonas pilsētas tranzīta ielu rekons-
trukcija – I kārta” priekšfinansējuma un līdz-
finansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu Valsts kasē LVL 559758,50 apmērā 
ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksā-
jumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi.

1. Aizņēmumu sākt lietot 2011. gada jūlija 
mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu LVL 559758,50 apmē-
rā ERAF Projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/
SM/007 “Madonas pilsētas tranzīta ielu rekons-
trukcija – I kārta” priekšfinansējuma un līdzfi-
nansējuma nodrošināšanai.

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

33. Par žoga pārcelšanu un apstā-
dījumu izciršanu ERAF projekta Nr. 
3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 “Madonas 
pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kār-
ta” ietvaros

1. ERAF Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/
SM/007 “Madonas pilsētas tranzīta ielu rekons-
trukcija – I kārta” ieviešanai atļaut pārcelt esošo 
žogu, kas atrodas uz Madonas novada pašvaldī-
bai piederošā īpašuma „Rīgas iela, Madonā” ar 
kadastra numuru 70010011286.

2. Lēmuma izpildi uzdot Madonas novada 
pašvaldības Madonas pilsētas īpašumu uzturē-
šanas nodaļai.

34. Par finansējuma piešķiršanu Mado-
nas mākslas skolai

1. Palielināt ieņēmumus no pašvaldības 
mantas realizācijas par Ls 414.00.

2. Piešķirt papildus Madonas mākslas skolai 
materiālu iegādei Ls 414,00.

35. Par Madonas novada pašvaldības 
2011. gada budžeta grozījumiem

36. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF pro-
jekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102  
“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas no-
vada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/102 “Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas 
ciemā” būvdarbu finansējuma apjomu bez PVN 
LVL 366924,57 apmērā, no tiem ERAF līdzfinan-
sējuma daļa noteikta LVL 285502,25, pašvaldī-
bas attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa 
LVL 50382,75 un pašvaldības neattiecināmo iz-
maksu līdzfinansējuma daļa LVL 31039,57.

1. ERAF Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/102 “Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas 
ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
Valsts kasē LVL 308672,73 apmērā ar atmaksas 
termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi 
ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
kredīta ņemšanu LVL 308672,73 ERAF Projekta 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 “Ūdens-
saimniecības attīstība Madonas novada Ļaudo-
nas pagasta Ļaudonas ciemā” priekšfinansēju-
ma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Turpinājums 4. lappusē
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Turpinājums no 3. lappuses

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

37. Par līguma Nr. 1.2-4/30-10 “Par 
energoefektivitātes paaugstināšanas būv-
darbiem Madonas novada izglītības un paš-
valdības iestāžu ēkās” pagarināšanu ar SIA 
“CB”

1. Uzdot Madonas novada pašvaldības At-
tīstības un juridiskajai nodaļai sagatavot līguma 
papildvienošanos par būvdarbu pabeigšanas 
termiņa pagarināšanu līdz 2011. gada 23. au-
gustam.

2. Pirms vienošanās parakstīšanas SIA “CB” 
ir jāiesniedz aktualizēts darbu veikšanas grafiks.

3. SIA “CB” līdz 30.05.2011. plkst. 17.00 jā-
iesniedz atbilstoši noformētu bankas izdotu lī-
gumsaistību nodrošinājuma garantiju un apdro-
šināšanas kompānijas izsniegtu apdrošināšanas 
polisi.

4. Pie Līguma papildvienošanās paredzēt, 
ka par katru nepabeigtu būvobjektu būvdarbu 
veicējs katru mēnesi apmaksā papildus 50% no 
būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām 
pasūtītājam, kas mēnesī bez PVN 22% sastāda Ls 
110,00, ar PVN Ls 128,10. 

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu pagastos

39. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu Ļaudonas pagasta „Vanagos” 

40. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu Liezeres pagasta „Koderēs”

41. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu Ošupes pagastā 

42. Par grozījumiem nolikumā „Noli-
kums par Madonas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem”, apstiprināti ar Madonas novada do-
mes 2009. gada 29. decembra sēdes lēmu-
mu (prot. Nr. 17, 17. p.)

1. Izdarīt grozījumus nolikuma „Nolikums 
par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 8. punktā, 
nosakot pakalpojumos par maksu 10. apakš-
punktu šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids Maksa 
Ls

Maksas 
atvieglojumi

10. Dzimšanas, laulības, 
miršanas apliecību 
izsniegšana vāciņos 

0,82 nav

2. Grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas 
brīdi.

43. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 17 
„Par Madonas novada pašvaldības palīdzī-
bu dzīvokļu jautājumu risināšanā” (26. 11. 
2009.)

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 18 „Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 2009. gada 26. no-
vembra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Ma-
donas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”. 

44. Par studiju kredīta galvojuma atcel-
šanu Dainim Purenam

45. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības pagasta pārvalžu nolikumos 
par bāriņtiesu

46. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts 
kasē projekta Nr. 10-05-L32100-000206 
“Tiesnešu un loģistikas centra ēku jaun-
būves sporta un atpūtas bāzes „Smeceres 
sils” teritorijā „Biatlona trasē” būvniecība” 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvoju-
ma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmumu ņemšanu Ls 319405,69 Valsts kasē 
ar noteikto procentu likmi uz 20 gadiem un 
atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Ties-
nešu un loģistikas centra ēku jaunbūves sporta 
un atpūtas bāzes „Smeceres sils” teritorijā „Bi-
atlona trasē” būvniecība” īstenošanai.

2. Aizņēmumu plānots sākt apgūt 2011. 
gada jūlija mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

47. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts 
kasē komponentprojekta “Multifunkcionā-
la jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ma-
donas novadā” priekšfinansēšanai un līdz-
finansēšanai

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvoju-
ma kontroles un pārraudzības padomi atbal-
stīt aizņēmumu ņemšanu Ls 61523,60 apmērā 
Valsts kasē ar noteikto procentu likmi uz 20 
gadiem un atlikto maksājumu uz 2 gadiem, 
projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu 
centra izveide Madonas novadā” īstenošanai (ja 
tiek noslēgta Vienošanās par projekta ievieša-
nu).

2. Aizņēmumu plānots sākt apgūt 2011. 
gada augusta mēnesī un 2011. gadā apgūt Ls 
42407,80 un 2012. gadā – Ls 19115,80.

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

48. Par projektu „Madonas pilsētas 
pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” re-
konstrukcija” un „Madonas pilsētas pirm-
skolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Sau-
līte” rekonstrukcija” ieviešanas un būvdar-
ba Līguma „Madonas PII „Saulīte” rekons-
trukcijas būvdarbu izpildi Madonā, Raiņa 
ielā 17” izpildes termiņu

1. Pieņemt zināšanai, ka SIA „CB” lūdz pa-
garināt Līguma izpildes termiņu līdz 2012. gada 
21. oktobrim 

2. Lūgt VRAA pagarināt projektu „Madonas 
pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” 
rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmsko-
las izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” re-
konstrukcija” ieviešanas gala termiņus.

49. Par līdzdalību biedrības ”NVO Ozols” 
sagatavotajā projektā 

1. Piedalīties kā projekta partneris biedrības 
”NVO Ozols” izstrādātajā projektā ”Atbalsta pa-
sākumu kopums sociālā riska bērniem un jau-
niešiem „Šai pasaulei Tu esi vajadzīgs”.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā no-

drošināt projekta pieteikumā iestrādāto Mado-
nas novada pašvaldības kā projekta partnera 
pienākumu izpildi:

2.1. projekta aktivitāte Nr.16 “Bērnu fes-
tivāls”; 1)nodrošināt festivāla norisi ar telpām 
un aprīkojumu; 2)iespēju robežās nodrošināt 
speciālo transportu personu ar kustību traucē-
jumiem pārvadāšanai šī festivāla ietvaros;

2.2. iekļaut publikācijas par projektu “Ma-
donas Novada Vēstnesī” un pašvaldības mājas 
lapā www.madona.lv;

2.3. deleģēt savu pārstāvi projekta uzraudzī-
bas grupā.  

50. Par atvaļinājuma piešķiršanu Mado-
nas novada pašvaldības domes priekšsēdē-
tājam

1. Piešķirt Madonas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājam Andrejam Ceļapīteram 
apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu četras kalen-
dārās nedēļas no 2011. gada 4. jūlija līdz 31. 
jūlijam un papildatvaļinājumu par 2010. gadu 
no 2011. gada 1. augusta līdz 2011. gada 7. au-
gustam.

2. Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma 
laikā no 2011. gada 4. jūlija līdz 7. augustam 
domes priekšsēdētāja pienākumus pilda do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs, 
saņemot darba samaksu, kāda noteikta domes 
priekšsēdētājam.

51. Par Madonas pilsētas 2. vidusskolas 
futbola laukuma ar mākslīgo segumu labie-
kārtošanu

1. Madonas novada pašvaldības Attīstības 
nodaļai līdz 2011. gada 1. augustam izstrādāt 
un saskaņot Madonas Būvvaldē sporta lau-
kuma Skolas ielā 10, Madonā teritorijas žoga 
novietojumu zemes gabalā un vizuālo risinā-
jumu;

2. Madonas novada pašvaldības iepirkumu 
komisijai organizēt iepirkumu procedūru.

protokolu publicēšanai sagatavoja 
LaiMa Liepiņa,  

administratīvās nodaļas 
vadītāja

 1. Par SIA AGRO FOOD HOLDING 
LILY  ierosinājumu iznomāt zemi ar ap-
būves tiesībām Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas 
ielā 5,  Avotu ielā 28, Slimnīcas ielā 8, Laz-
donas ielā 63, Dumpu ielā 22, Dumpu ielā 
22A,  Madonā

1. Akceptēt zemes gabala Slimnīcas 
ielā 1, Madonā, (kadastra apzīmējums 
70010011437), zemes gabala Slimnīcas 
ielā 5, Madonā, (kadastra apzīmējums 
70010011460), zemes gabala Avotu ielā 28, Ma-
donā, (kadastra apzīmējums 70010011681), 
zemes gabala Lazdonas ielā 63, Madonā, (ka-
dastra apzīmējums 70010011436), zemes ga-
bala Slimnīcas ielā 8, Madonā, (kadastra ap-
zīmējums 70010011368) zemes gabala Dum-
pu ielā 22, Madonā (kadastra apzīmējums 
70010011619), Dumpu ielā 20A, Madonā, 
(kadastra apzīmējums 70010011736) nomas 
līgumu slēgšanu ar apbūves tiesībām un līgu-
ma darbības termiņu – 12 gadi ekoloģiski tīru 
dārzeņu, zaļumu, ogu un zivju kompleksu, kā 
arī adminis–tratīvo ēku, kafejnīcas un bioma-
sas stacijas būvei.  

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot līgu-
mu projektus un iesniegt izskatīšanai Teritoriā-
lo un vides jautājumu komitejai izskatīšanai. 

2. Par zemes lietošanas mērķi 
Nekustamam īpašumam zemes gabalam 

Rīgas ielā 1B, Madonā, Madonas novadā no-
teikt zemes lietošanas mērķi: Darījumu iestā-
žu un komerciāla rakstura apbūve NĪLM kods 
0801.

3. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „Barkavas KPS”

1. Piekrist sniegt galvojumu SIA „Barkavas 
KPS”, kura 100% kapitāla daļu pieder paš-
valdībai, aizņēmumam LVL 348000 Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta pro-
jekta „Katlumājas rekonstrukcija Svaru ielā 4, 
Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā” 
realizācijai.

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašval-

dības budžetu.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-

mu padomi atļaut Madonas novada pašvaldī-
bai sniegt galvojumu SIA „Barkavas KPS” aiz-
ņēmumam LVL 348000 ar atlikto maksājumu 
uz 3 gadiem un ar aizņēmuma atmaksas ter-
miņu uz 20 gadiem.

 4. Par galvojumu SIA „Barkavas KPS” 
kredītlīnijai kurināmā iegādei

Piekrist sniegt galvojumu SIA „Barkavas 
KPS”, kura 100% kapitāla daļu pieder pašval-
dībai, kredītlīnijas LVL 20 000 atvēršanai AS 
„SEB banka” kurināmā iegādei 2011./2012. 
gada apkures sezonai.

1. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības 
budžetu.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu padomi atļaut Madonas novada pašvaldī-
bai sniegt galvojumu SIA „Barkavas KPS” kre-
dītlīnija LVL 20 000 atvēršanai „SEB banka” ar 
bankas noteikto procentu likmi ar atmaksas 
termiņu 1 gads līdz 30.06.2012.  

5. Par ēdināšanas pakalpojumu mak-
sas maiņu Kalsnavas pamatskolā 

Jautājumu skatīt 21.06.2011. Madonas no-
vada Finanšu un attīstības komitejas sēdē.

6. Par konfiscētās kustamās mantas 
kompensāciju Zigrīdai Kalniņai

Piešķirt Zigrīdai Kalniņai kā Pētera Spri-
nģa mantiniecei kustamās mantas vērtības 
kompensāciju LVL 12320,-. Kompensācija tiek 
izmaksāta par nepamatotas administratīvās 
izsūtīšanas rezultātā Pēterim Sprinģim “Lejas 
Blākaiņos” Liezeres pag., Madonas apriņķī 
25.03.1949. atsavināto kustamo mantu, ku-
ras sastāvs noteikts saskaņā ar Madonas ra-
jona tiesas 27.04.2011. spriedumu lietā Nr. 
C23051910.

 7. Par nekustamā īpašuma  Stacijas 
ielā 3 Mārcienā  pārņemšanu no Valsts ak-
ciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”

Piekrist pārņemt Madonas novada pašval-
dības īpašumā nekustamo īpašumu Stacijas 

ielā 3, Mārcienā, Mārcienas pag., Madonas 
novadā, kadastra Nr. 7074 004 0231.

 8. Par tehniski ekonomiskā pama-
tojuma apstiprināšanu  un par saistībām 
ūdenssaimniecības attīstības investīciju 
projekta īstenošanai Kusas ciemā  

Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentū-
ra” izstrādāto un 2011. gada iesniegto tehnis-
ki ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Madonas novada Aronas pagas-
ta Kusas ciemā”.

1. Apstiprināt šādu investīciju projekta fi-
nanšu plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 428 102,50
t.sk. attiecināmām izmaksām 350 903,69

Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
Pašvaldības galvojums/ kredīts 52 635,56
 KF/ERAF finansējums 298 268,13
Cits (norādīt) 0,00
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 77 198,81

2. Apstiprināt šādus investīciju projekta 
pasākumus (komponentes):

2.1. Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens 
piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu 
aizsardzībai:

• 2444 m ūdensvada rekonstrukcija;
• 1 gab. ūdenstorņa rekonstrukcija.
2.2. Aktivitātes ūdenssaimniecības pakal-

pojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteik-
tajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvali-
tātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:

• 3412 m pašteces kanalizācijas kolektora 
rekonstrukcija;

• 15 m kanalizācijas spiedvada izbūve;
• 1 gab. kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.
3. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA 

„Kusas nami” ieguldījuma daļu 52 635,56 latu 
galvojumu, kas sastāda 15% no projekta attie-
cināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu 
ERAF finansējuma saņemšanai 298 268,13 lati.

4. SIA „Kusas nami” realizēt tehniski eko-
nomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu poli-
tiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifus. 

5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izman-
tojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 
normas.

6. Organizēt investīciju projekta sagatavo-
šanu un realizāciju, nodrošināt projektam ne-
pieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēk-
resursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas 
ERAF finansējuma saņēmējam.

7. Akceptēt SIA „Kusas nami” ERAF līdzfi-
nansējuma saņemšanai sagatavoto projekta 
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansē-
jumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 
iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 
2. papilddokuments) un projekta budžeta 
kopsavilkumam (iesnieguma 3. papilddoku-
ments).

9. Par tehniski ekonomiskā pamato-
juma apstiprināšanu  un par saistībām 
ūdenssaimniecības attīstības investīciju 
projekta īstenošanai 

Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentū-
ra” izstrādāto un 2011. gada iesniegto tehniski 
ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Madonas novada Aronas pagasta 
Lauteres ciemā”.

1. Apstiprināt šādu investīciju projekta fi-
nanšu plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 357 125,46
t.sk. 
Attiecināmām izmaksām 292 725,78
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
Pašvaldības galvojums/ kredīts 43 908,87
KF/ERAF finansējums 248 816,91
Cits (norādīt) 0,00
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 64 399,68

Turpinājums  5. lappusē
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3. Apstiprināt šādus investīciju projekta 
pasākumus (komponentes):

Mērķis Projekta ietvaros paredzētās 
aktivitātes mērķa īstenošanai 

Kvalitatīvas 
dzīves vides 
nodrošināšana

Aktivitāte „Būvniecība”– ūdensapgādes 
kvalitātes uzlabošana nodrošinās 
kvalitātes prasībām atbilstoša 
dzeramā ūdens piegādi centralizētajā 
ūdensapgādē.
Aktivitāte ietver:
1gab. Ūdens sagatavošanas stacijas 
(USS) ēkas būvniecība un ūdens 
sagatavošanas iekārtu (USI), hidrofora 
un dīzeļģeneratora  uzstādīšanu tajā;
1959 m ūdensvada rekonstrukcija;
25 m ūdensvada  jaunbūve;
1 gab. Urbuma izbūve;

Vides 
piesārņojuma 
samazināšana

Aktivitāte „Būvniecība”– notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana un notekūdeņu 
attīrīšanas kvalitātes uzlabošana 
samazinās vidē novadītā piesārņojuma 
apjomu.
Aktivitātes ietver:
1763 m pašteces kanalizācijas 
kolektora rekonstrukcija
180  m pašteces kanalizācijas kolektora 
jaunizbūve;
1 gab. NAI rekonstrukcija.

Ūdenstilpju 
eitrofikācijas 
riska 
samazināšana

Aktivitāte „Būvniecība”– notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana un notekūdeņu 
attīrīšanas kvalitātes uzlabošana 
samazinās vidē novadītā piesārņojuma 
apjomu.
Aktivitātes ietver:
1763 m pašteces kanalizācijas 
kolektora rekonstrukcija;
180  m pašteces kanalizācijas kolektora 
jaunizbūve;
1 gab. NAI rekonstrukcija.

Ūdens resursu 
racionālu 
izmantošanu

Aktivitāte „Būvniecība ūdensapgādes 
kvalitātes uzlabošana nodrošinās avāriju 
skaita samazinājumu centralizētajā 
ūdensapgādes sistēmā. 
Aktivitāte ietver:
1959 m ūdensvada rekonstrukcija;
1 gab. Urbuma izbūve;

Energoresursu 
racionālu 
izmantošana

Aktivitāte „Būvniecība”– ūdensapgādes 
kvalitātes uzlabošana
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas 
rezultātā samazināsies ūdens zudumi.
Aktivitāte ietver:
1959 m ūdensvada rekonstrukcija;

4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA 
„Kusas nami” ieguldījuma daļu 43 908,87 latu 
galvojumu, kas sastāda 15% no projekta attie-
cināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu 
ERAF finansējuma saņemšanai 248 816,91 
lati.

5. SIA „Kusas nami” realizēt tehniski eko-
nomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu poli-
tiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifus. 

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izman-
tojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 
normas.

7. Organizēt investīciju projekta sagatavo-
šanu un realizāciju, nodrošināt projektam ne-
pieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēk-
resursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas 
ERAF finansējuma saņēmējam.

8. Akceptēt SIA „Kusas nami” ERAF līdzfi-
nansējuma saņemšanai sagatavoto projekta ie-
sniegumu, tajā ietvertos darbus un finansēju-
mu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā ie-
kļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2. 
papilddokuments) un projekta budžeta kopsa-
vilkumam (iesnieguma 3. papilddokuments).

10. Par Madonas novada Aronas pagas-
ta Lauteres ciema ūdenssaimniecības attīs-
tības projekta iesnieguma apstiprināšanu 
un kredīta aizņēmuma izņemšanu Valsts 
kasē

1. Akceptēt Madonas novada pašvaldības 
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mado-
nas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” 
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansē-
juma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 
iekļautajam finansēšanas plānam un projekta 
budžeta kopsavilkumam.

2. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 357125,45 apmērā ar atmaksas termiņu 
20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi, ERAF projek-
ta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma no-
drošināšanai.

3. Aizņēmumu no Valsts kases izņemt 
2012. gadā.

4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbal-
stīt kredīta ņemšanu LVL 357125,45 apmērā 
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Aronas pagasta Lauteres cie-
mā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai.

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

11. Par Madonas novada Aronas pagasta 
Kusas ciema ūdenssaimniecības attīstības 
projekta iesnieguma apstiprināšanu un 
kredīta aizņēmuma izņemšanu Valsts kasē

Akceptēt Madonas novada pašvaldības 
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavo-
to projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ma-
donas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” 
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansē-
juma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 
iekļautajam finansēšanas plānam un projekta 
budžeta kopsavilkumam.

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 428102,50 apmērā ar atmaksas termiņu 
20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi, ERAF projek-
ta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nod-
rošināšana.

2. Aizņēmumu no Valsts kases izņemt 
2012. gadā.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbal-
stīt kredīta ņemšanu LVL 428102,50 apmērā 
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodro-
šināšanai.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

12. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta 
Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/073 “Gājē-
ju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzel-
zavā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēša-
nai.

1. ERAF projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/
APIA/CFLA/073 “Gājēju ietvju jaunbūve un re-
konstrukcija” priekšfinansējuma un līdzfinan-
sējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņē-
mumu Valsts kasē LVL 131 076,85 apmērā ar at-
maksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 
3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

2 Aizņēmumu izņemt 2011. gada augusta 
mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
kredīta ņemšanu LVL 131 076,85 apmērā ERAF 
Projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/073 
“Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodro-
šināšanai.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

13. Par kredīta ņemšanu Lauku atbalsta 
dienesta LEADER  projekta Nr. 10-05-LL15-
L413201-000037 “Kultūras pieminekļa 
“Dzelzavas pils” logu vienkāršotā renovāci-
ja” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.

Jautājumu atkārtoti skatīt 21.01.2011. Ma-
donas novada Finanšu un attīstības komitejas 
sēdē.

14. Par pakalpojuma izmantošanas iz-
cenojuma noteikšanu Dzelzavas pagasta 
pārvaldes autobusam TEMSA OPALIN ar 
Valsts reģistrācijas Nr. AL 8668. 

Noteikt autobusa TEMSA OPALIN ar Valsts 
reģistrācijas numuru AL 8668 sekojošus tarifus 
vienreizējo pasūtījumu izmantotājiem:

1.1. izmantojot autobusu pēc stundu tarifa 
– 14,00 LVL/st.;

1.2. izmantojot autobusu pēc kilometru ta-
rifa – 0,35 LVL/km; 

1.3. izmantojot autobusu pēc kilometru ta-
rifa  par 1 stundu gaidīšanas režīmā – 3,00 LVL/
st.

1. Iepriekš minētie tarifi ir bez PVN 22%.
2. Kilometru tarifu pielieto, ja autobusa no-

braukums vienā dienā ir lielāks par 200 km.
3. Izmantojot autobusu braucieniem uz ār-

zemēm vai vairākas diennaktis, samaksa par au-
tobusu tiek noteikta, analizējot katru konkrētu 
gadījumu, slēdzot pārvadājuma līgumu par vie-
nošanās cenu.

4. Tarifi stājas spēkā ar 01.07.2011.
15. Par Madonas novada Praulienas pa-

gasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības 

attīstības II kārtas projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu un kredīta aizņēmuma izņem-
šanu Valsts kasē

1. Akceptēt Madonas novada pašvaldības 
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 
projekta „Madonas novada Praulienas pagasta 
Praulienas ciemā ūdenssaimniecības attīstības 
II kārta” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un 
finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesnie-
gumā iekļautajam finansēšanas plānam un pro-
jekta budžeta kopsavilkumam.

2. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 369411,12 ar atmaksas termiņu 20 gadi un 
atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteik-
to procentu likmi, ERAF projekta priekšfinan-
sējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

3. Aizņēmumu no Valsts kases izņemt 2012. 
gadā.

4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
kredīta ņemšanu LVL 369411,12 ERAF projekta 
„Madonas novada Praulienas pagasta Praulie-
nas ciemā ūdenssaimniecības attīstības II kārta” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodroši-
nāšanai.

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

16. Par Madonas novada pašvaldības da-
lību biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”

Madonas novada pašvaldībai (kā Madonas 
rajona padomes saistību un tiesību pārņēmē-
jam) turpināt sadarbību ar biedrību „Vidzemes 
tūrisma asociācija”. 

1. Biedrībai „Vidzemes tūrisma asociācija” 
samaksāt gada biedru naudu 600,00 Ls no Tū-
risma nozarei iezīmētajiem finanšu līdzekļiem. 

17. Par kredīta ņemšanu Lauku atbal-
sta dienesta projektam Nr. 09-05-L32100-
000181 „Siltumtrases rekonstrukcija, jaun-
būve un siltummezglu izbūve Kārļa, Raiņa 
un Aronas ielās, Sauleskalnā, Bērzaunes pa-
gastā Madonas novadā” priekšfinansēšanai 
un līdzfinansēšanai

1. Lauku atbalsta dienesta projekta Nr. 09-
05-L32100-000181 “Siltumtrases rekonstruk-
cija, jaunbūve un siltummezglu izbūve Kārļa, 
Raiņa un Aronas ielās, Sauleskalnā, Bērzaunes 
pagastā Madonas novadā” priekšfinansējuma 
un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilg-
termiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 13 290,04 
apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto 
maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto pro-
centu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt 2011. gada jūlija mē-
nesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.

3.  Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
kredīta ņemšanu LVL 13 290,04 Lauku atbalsta 
dienesta Projekta Nr. 09-05-L32100-000181 
“Siltumtrases rekonstrukcija, jaunbūve un sil-
tummezglu izbūve Kārļa, Raiņa un Aronas ie-
lās, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā Madonas 
novadā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

18. Par atbalstu nozaru vadības papildi-
nāšanai ar teritoriālo vadību

1. Atbalstīt LPS 22. kongresa rezolūciju „Par 
attīstības vadības principu maiņu”.

2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu 
nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014. – 2020. 
gadu ES budžeta ietvaros.

19. Par 29.04.2010. Madonas novada 
domes sēdes lēmuma (Protokols Nr. 10., 
38), par Madonas novada pašvaldības iestā-
des „Madonas pansionāts” pārvietošanu uz 
Mārcienu, Meža ielā 24, atcelšanu

Atcelt 29.04.2010. Madonas novada pašval-
dības domes sēdes lēmumu (Protokols Nr. 10., 
38.1., 2. p.), par Madonas novada pašvaldības 
iestādes „Madonas pansionāts” pārvietošanu 
uz Mārcienu, Meža ielā 24. 

20. Par finansējuma piešķiršanu daļējai 
ceļa izdevumu segšanai dalībai Starptautis-
kajā jauno pianistu konkursā Itālijā

Piešķirt finansējumu Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skolai Ls 150,00 daļējai ceļa izdevumu 
segšanai dalībai Starptautiskajā jauno pianistu 
konkursā Itālijā no izglītības pasākumu budže-
tā atbalstam talantīgajiem skolēniem paredzē-
tajiem līdzekļiem.

21. Par Madonas novada pašvaldības iz-
glītības programmu projektu konkursa no-
likuma apstiprināšanu

Apstiprināt Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības programmu projektu konkursa  

nolikumu.
22. Par grozījumu izstrādes uzsākšanu 

Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. 
saistošo noteikumu Nr. 22 „Par Madonas 
novada teritorijas plānoto (atļauto) izman-
tošanu”

1. Uzsākt grozījumu izstrādi Madonas nova-
da pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu 
Nr. 22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu” 15. punkta pielikumā 
„Madonas  pilsētas  teritorijas plānojuma  1999. 
– 2012. gadam grozījumu Nr. 2. II daļa „Grafis-
kā daļa” un III daļa  „Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi””, 5. punkta pielikumā 
„Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006. 
– 2018. gadam II daļa  „Teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumi”” un 7. punkta pie-
likumā „Liezeres pagasta teritorijas plānojuma 
2008. – 2020. gadam II daļa „Grafiskā  daļa„ un 
III daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi””.

2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītā-
ju apstiprināt Madonas novada pašvaldības At-
tīstības daļas teritorijas plānotāju Ilonu Škinču.

3. Apstiprināt darba uzdevumu grozīju-
mu izstrādei Madonas novada pašvaldības 
29.12.2009. saistošo noteikumu Nr. 22 „Par 
Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu” 15. punkta pielikumā „Madonas 
pilsētas  teritorijas plānojuma 1999. – 2012. ga-
dam grozījumu Nr. 2. II daļa „Grafiskā daļa” un 
III daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves  
noteikumi”, 5. punkta pielikumā „Kalsnavas 
pagasta teritorijas  plānojuma  2006. – 2018. 
gadam II daļa „Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” un 7. punkta pielikumā 
„Liezeres pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 
2020. gadam II daļa „Grafiskā  daļa„ un III daļa 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves  noteiku-
mi” saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

4. Uzdot izstrādes vadītājam nodrošināt:
4.1. paziņojuma par Madonas novada te-

ritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadiem iz-
strādes uzsākšanu publicēt domes mājas lapā 
www.madona.lv un laikrakstos „Latvijas Vēstne-
sis”, „Madonas Novada Vēstis”, Madonas reģio-
na laikrakstā „Stars”;

4.2. lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Re-
ģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri-
jai un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības 
padomei.

23. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā 
un tās sastāva apstiprināšanu

Jautājumu atkārtoti skatīt 21.06.2011. Ma-
donas novada Finanšu un attīstības komitejas 
sēdē.

24. Par grozījumu veikšanu 2010. gada 
30. marta Madonas novada domes sēdes 
protokolā Nr. 7 71. jautājumā par projekta 
„Bērnu un jauniešu interesēm kvalitatīvas 
vides uzlabošana jauniešu centrā Praulie-
nā” finansējumu

Veikt sekojošus grozījumus 2010. gada 30. 
marta Madonas novada domes sēdes lēmumā 
“Par projekta „Bērnu un jauniešu interesēm 
kvalitatīvas vides uzlabošana jauniešu centrā 
Praulienā” finansējumu” (protokols Nr. 7., 
71.), turpmāk tekstā “Lēmums”:

1. Izteikt Lēmuma 2. punktu sekojošā re-
dakcijā: „2. Apstiprināt projekta kopējo attie-
cināmo izmaksu apmēru, ieskaitot 22% PVN, 
10 159,90 LVL apmērā.”

2. Izteikt Lēmuma 3. punktu sekojošā re-
dakcijā: „3. Apstiprināt projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas – 8 466,35 LVL apmērā.”

3. izteikt Lēmuma 4. punktu sekojošā re-
dakcijā: „4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 
25% apmērā no kopējām attiecināmajām iz-
maksām, kas sastāda – 2 116,59 LVL apmērā.”

4. Izteikt Lēmuma 5. punktu sekojošā re-
dakcijā: „5. Atbalstītās projekta neattiecināmās 
izmaksas (PVN 22%) 1693,55 LVL apmērā.”

5. Izteikt Lēmuma 6. punktu sekojošā re-
dakcijā: „6. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
ņemt aizņēmumu Valsts Kasē ar valsts kases no-
teikto procentu likmi, 10 159,90 LVL apmērā 
uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 2 ga-
diem, projekta „Bērnu un jauniešu interesēm 
kvalitatīvas vides uzlabošana jauniešu centrā 
Praulienā” aktivitāšu veikšanai.”

6. Pārējie punkti paliek nemainīgi.

protokolu publicēšanai sagatavoja 
LaiMa Liepiņa,  

administratīvās nodaļas  
vadītāja
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Madonas novada pašvaldības  
30. jūnija domes sēdes lēmumi

1. Par grozījumiem Ļaudonas  pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā

 1. Izdarīt šādus grozījumus Ļaudonas 
pagasta pārvaldes 2011. gada pamatbudže-
tā:

1.1. Palielināt Ļaudonas pagasta pārvaldes 
ieņēmumu daļu par Ls 14919 nekustamā īpa-
šuma nodokļa ieņēmumiem.

1.2. Palielināt Ļaudonas pagasta pārvaldes 
ieņēmumu daļu no maksas pakalpojumu ieņē-
mumiem Ls 3357,00 t.sk.:

– apkures Ls1000,00;
– atkritumu izvešana iedzīvotājiem Ls 

2000,00;
– telpu nomas Ls 357,00.
1.3. Iedalīt līdzekļus pagasta pārvaldei au-

tomašīnas Opel-Zafira atlikušās vērtības no-
maksai SIA SEB līzingam Ls 1053  no Ļaudo-
nas pagasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem 
līdzekļiem; 

1.4. Palielināt izdevumus komunālai saim-
niecībai par Ls 3357,00 t.sk.:

– pakalpojumu apmaksai – Ls 2000 vējgāžu 
izvešanai;

– pievienotās vērtības un dabas resursu 
nodokļu nomaksai – Ls 715,00;                                        

– pamatlīdzekļu iegādei (trimmeris un 
procesors) – Ls 642,00 no maksas pakalpoju-
mu ieņēmumiem.

1.5. Pārdalīt izdevumus Ļaudonas biblio-
tēkai, samazinot materiālu iegādes izdevumus 
par Ls 8,00, palielinot pievienotās vērtības no-
dokļu nomaksu par Ls 8,00.

1.6. Palielināt  līdzekļus  kultūras namam 
kokskaidu granulu iegādei par Ls 1200,00 no 
Ļaudonas pagasta pārvaldes budžeta neizlieto-
tajiem līdzekļiem.

1.7. Palielināt līdzekļus sportam, pārējai 
kultūrai inventāra iegādei par Ls 100,00 no 
Ļaudonas  pagasta pārvaldes budžeta neizlie-
totajiem līdzekļiem.

1.8. Palielināt līdzekļus vidusskolai pa-
kalpojumu apmaksai par Ls 2728,00 apkures 
sistēmas remontam; pamatlīdzekļu (kopētāja) 
iegādei par Ls 651,00 no nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumiem. 

1.9. Pārdalīt izdevumus skolēnu pārva-
dājumiem, samazinot izdevumus pakalpoju-
miem par Ls 500, palielinot izdevumus skolē-
nu braukšanas biļešu apmaksai par Ls 500,00.

1.10. Pārdalīt izdevumus pirmskolas iz-
glītības iestādei, samazinot materiālu iegādes  
izdevumus  par Ls 85, palielinot pievienotās 
vērtības nodokļu nomaksu Ls 85,00.

1.11. Pārdalīt izdevumus sociālās aprūpes 
centram, samazinot materiālu iegādes izdevu-
mus  par Ls 85,00 palielinot pievienotās vērtī-
bas nodokļu nomaksu par Ls 85,00.

1.12. Iedalīt līdzekļus pašvaldības budže-
ta uzturēšanas izdevumu transfertiem citām 
pašvaldībām Ls 9187,00 LEADER projektam 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai Ļau-
donas vidusskolas muzejam  no nekustamā 
īpašuma  ieņēmumiem.

1.13. Palielināt Ļaudonas pagasta pārval-
des ieņēmumu daļu par Ls 150,00 no grants 
– smilts pārdošanas un maksas pakalpojumu 
ieņēmumiem.

1.14. Palielināt izdevumus no dabas resur-
su nodokļa līdzekļiem pakalpojumu apmaksai 
par Ls 636 transporta pakalpojumiem izgāztu-
ves sakārtošanai.

1.15. Palielināt izdevumus no pārējiem 
ieņēmumiem pakalpojumu apmaksai par Ls 
181,00 un pievienotās vērtības nodokļa no-
maksai par grants-smilts pārdošanas un mak-
sas pakalpojumiem par Ls 245,00  no Ļaudo-
nas pagasta pārvaldes speciālā budžeta maksas 
pakalpojumu neizlietotajiem līdzekļiem. 

2. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesī-
bu izbeigšanu Ļaudonas pagastā

3. Par kredīta ņemšanu projekta „Laivu  
piestātnes ierīkošana Lubāna ezerā” (LAD 
līguma Nr. 10-05-Z20400-000006) realizā-
cijai

1. Projekta „Laivu piestātnes ierīkošana 
Lubāna ezerā” (LAD līguma Nr. 10-05-Z20400-
000006) priekšfinansējuma un līdzfinansēju-
ma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Latvijas 
Republikas Valsts kasē 13 297, 44  LVL ar at-
maksas termiņu 5 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi.
2. Aizņēmumu izņemt 2011. gada jūlija 

mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvo-

jumu kontroles un pārraudzības  padomi at-
balstīt  aizņēmuma ņemšanu LVL 13297,44 
projekta „Laivu piestātnes  ierīkošana Lubāna 
ezerā” (LAD līguma Nr. 10-05-Z20400-000006) 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodro-
šināšanai, aizņēmumu ņemot Valsts kasē ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi  un aiz-
ņēmuma atmaksas termiņu  5 gadi ar atlikto 
maksājumu 1 gads.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

4. Par grozījumiem Ošupes pagasta 
pārvaldes budžetā

Izdarīt sekojošus grozījumus Ošupes pa-
gasta pārvaldes 2011. gada budžetā: 

1. Palielināt Ošupes pagasta pārvaldes iz-
devumus „Pašvaldības budžeta uzturēšanas 
izdevumu transfertiem citām pašvaldībām” Ls 
1846,00 LEADER projekta „Estrādes studijas 
izveide bērniem un jauniešiem Ošupes pagas-
tā” realizācijai no 2010. gada neizlietotajiem 
līdzekļiem.

 5. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 
2011. gada budžeta grozījumiem

 Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pa-
gasta pārvaldes 2011. gada budžetā: 

1. Palielināt izdevumus pamatbudžetā 
kopā par LVL 3200,00  no atlikuma un veikt 
sekojošas izmaiņas pārvaldes iestāžu budžetos:

Valdības funkcijai 09.600 – Skolēnu pārva-
dājumi – skolēnu pārvadājumu maijā apmaksai 
– palielināt par LVL 200,00 no atlikuma, t.sk. 
izdevumu kodu 6200 – Sociālie pabalsti naudā 
– palielināt par LVL 200,00;

Valdības funkcijai 09.200 – Lazdonas pa-
matskola – palielināt par LVL 3000,00 no at-
likuma, t.sk. izdevumu kodu 2200 – Pakalpo-
jumi – palielināt par LVL 3000,00 no atlikuma 
– Lazdonas pamatskolas 7. klases kārtējam kos-
mētiskajam remontam un 3. un 5. klašu grīdas 
remontam. 

2. Palielināt izdevumus speciālajā budžetā 
par LVL 35410,00 no ceļu fonda līdzekļu atli-
kuma, t.sk.:

Valdības funkcijai 06.600 – Pārējā citur 
neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība – palielināt par LVL 
35410,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti 
desmit lati), t.sk.:

– izdevumu kodu 2300 – Krājumi, mate-
riāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 – degvie-
las iegādei krūmgriezim – palielināt par LVL 
155,00 no ceļu fonda līdzekļu atlikuma uz 
gada sākumu);

– izdevumu kodu 5200 – Pamatlīdzekļi – 
krūmgrieža iegādei – palielināt par LVL 255,00 
no ceļu fonda līdzekļu atlikuma uz gada sāku-
mu;

– izdevumu kodu 5250 – Kapitālais re-
monts un rekonstrukcija – Dārza ielas rekons-
trukcijai un apgaismojuma izbūvei – palielināt 
par LVL 35000,00  no ceļu fonda līdzekļu atli-
kuma uz gada sākumu.

6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta 
„Lazdonas ciema Dārza ielas un apgaismo-
juma rekonstrukcija” (LAD līguma Nr. 08-
05-L32100-000232) realizācijai 

1. Projekta „Lazdonas ciema Dārza ielas un 
apgaismojuma rekonstrukcija” (LAD līguma 
Nr. 08-05-L32100-000232) priekšfinansējuma 
nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Latvijas Re-
publikas Valsts kasē LVL 82595,00 ar atmaksas 
termiņu 20 gadi ar Valsts kases noteikto pro-
centu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt 2011. gada jūlija mē-
nesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu LVL 82595,00  projekta 
„Lazdonas ciema Dārza ielas un apgaismojuma 
rekonstrukcija” (LAD līguma Nr. 08-05-L32100-
000232) priekšfinansējuma nodrošināšanai, 
aizņēmumu ņemot Valsts kasē ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi un aizņēmuma termi-
ņu 20 gadi ar atlikto maksājumu 3 gadi. 

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA 
„Lazdonas atpūtas komplekss” 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Laz-
donas atpūtas komplekss”, reģistrācijas nu-
murs 50003851811, reģistrācijas adrese Čieku-
ru iela 18, Jūrmala, LV 2011, par labu Lazdonas 
pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu 
par īpašumu ”Atpūtas komplekss” ar kadas-
tra numuru 7066 002 0087, Lazdonas pagastā, 
Madonas novadā par kopējo summu 2606,50 
(uz 28.06.2011. pamatparāds 1969,78 LVL, ka-
vējuma nauda 636,72 LVL), piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piedero-
šo kustamo un nekustamo mantu.

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpil-
dītājam piespiedu izpildei.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda piedziņu bezstrīdus kārtībā par labu 
Lazdonas pagasta pārvaldei 

9. Par  dalības maksas segšanu 
1. Atļaut Kalsnavas pagasta pārvaldei segt 

dalības maksu Kalsnavas pagastā dzīvojošajiem 
Madonas BJSS vasaras sporta nometnes dalīb-
niekiem 50% apmērā no kopējām izmaksām, 
t.i., Ls 90,00. Izdevumus segt no Kalsnavas pa-
gasta pārvaldes pamatbudžeta līdzekļu atliku-
ma uz gada sākumu, ieskaitot naudas līdzekļus 
Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā. 

10. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā

1. Veikt sekojošus grozījumus Kalsnavas pa-
gasta pārvaldes 2011. gada speciālajā budžetā:

1.1. Palielināt ieņēmumu plānu – ieņēmu-
mi no dabas resursu nodokļa par LVL 1500, no-
virzot LVL 1500,00 pamatkapitāla veidošanai 
(elektrostacijas iegāde).

1.2. No speciālā budžeta līdzekļu atliku-
ma uz gada sākumu LVL 4000,00 novirzīt in-
ventāra iegādei (sauso atkritumu konteineri).

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

2.1. No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz 
gada sākumu LVL 90 no virzīt sporta pasākumu 
pakalpojumu apmaksai LVL 90,00 (Kalsnavas 
skolēniem Madonas sporta skolas nometne)  
pārskaitot naudu Madonas novada pašvaldības 
norēķinu kontā;

1.1. No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz 
gada sākumu LVL 164,00 novirzīt apkures iz-
devumu segšanai Kalsnavas pagasta pārvaldes 
neizīrētiem dzīvokļiem 2011. g. aprīļa mēnesī; 

1.2. No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz 
gada sākumu LVL 28,00 novirzīt Kalsnavas bib-
liotēkas ārzemju komandējuma dienas naudas 
izdevumiem;

1.3. Palielināt izglītības pasākumiem ko-
mandējumu izdevumu segšanai Ls 87,00.

11. Par komandējumu un  ceļa izdevu-
mu segšanu dalībai starptautiskajā krievu 
valodas skolā 

1. Komandēt Juritu Berģi uz starptautisko 
krievu valodas vasaras skolu Piemaskavā no 
2011. gada 5. jūlija līdz 29. jūlijam.

12. Par grozījumiem Madonas novada 
2010. gada 27. janvāra sēdes lēmumā (pro-
tokols Nr. 3, 22. punkts) „Par Kalsnavas pa-
gasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem un samaksas apjomiem”

Izdarīt grozījumus Madonas novada 2010. 
gada 27. janvāra sēdes lēmumā (protokols Nr. 
3, 22. punkts) „Par Kalsnavas pagasta pārval-
des sniegtajiem maksas pakalpojumiem un sa-
maksas apjomiem”, apstiprinot šādus maksas 
pakalpojumus:

1. Ar 01.09.2011. mainīt ēdināšanas maksu 
Kalsnavas pamatskolā un noteikt to šādā ap-
mērā: 

 1.1. Pusdienas (1 ēdienreize): skolēniem 
– 0,50 Ls, skolas darbiniekiem – 0,70 Ls, citām 
personām – 1,20 Ls; 

 1.2. Launags (1 ēdienreize): skolēniem –  
0,15 Ls.

13. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu 
Atļaut Kalsnavas pagasta pārvaldei slēgt 

pilnvarojuma līgumu ar SIA „Kalsnavas komu-
nālais uzņēmums”.

14. Par nekustamā īpašuma „Mālkalni-
ņi”, kadastra numurs 70460080090 , zemes 
platības precizēšanu

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mālkalni-
ņi ”, kadastra numurs 7046 0080090, kadastrā-
lajā  uzmērīšanā precizēto zemes platību – 4,60 
ha un noteikt kopējo zemes platību 12,50 ha.

15. Par zemes platības noteikšanu
Sakarā ar zemes robežu kadastrālo uzmērī-

šanu un precizēšanu dabā noteikt nekustamā 
īpašuma „Vilkāres” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7042 006 0285 un 7042 006 0286 
platību 26,67 ha.

16. Par grozījumiem Liezeres pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā     

Izdarīt sekojošus grozījumus  Liezeres pa-
gasta pārvaldes 2011. gada budžetā:

1. Palielināt ieņēmumus no nekustamā īpa-
šuma realizācijas LVL 7651,00.

2. Palielināt transferta maksājumus LVL 
142,00.

3. Piešķirt LVL 2656,00 no Liezeres pagasta 
pārvaldes pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 
palielinājuma, kas veidojies, pārdodot dzīvo-
jamo māju Mēdzūlas skola Ozolu medpunkta 
telpu remontam.

4. Piešķirt LVL 983,00 no Liezeres pagasta 
pārvaldes pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 
palielinājuma, kas veidojies, pārdodot dzīvoja-
mo māju Mēdzūlas skola Mēdzūlas bibliotēkas 
interneta pieslēguma izveidošanai.

5. Piešķirt finansējumu LVL 4012,00 no Lie-
zeres pagasta pārvaldes pamatbudžeta plānoto 
ieņēmumu palielinājuma, kas veidojies, pārdo-
dot dzīvojamo māju Mēdzūlas skola bērnudār-
za ēkas telpu kapitālajam remontam.

6. Piešķirt saņemto maksājuma no Lauku 
atbalsta dienesta saskaņā ar programmu „Sko-
las Auglis” finansējumu LVL 142,00 Liezeres 
pamatskolas skolnieku ēdināšanai.

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu 

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu Liezeres pagastā

19. Par kredīta ņemšanu Lauku atbalsta 
dienesta LEADER  projekta Nr. 10-05-LL15-
L413201-000037 “Kultūras pieminekļa 
“Dzelzavas pils” logu vienkāršotā renovāci-
ja” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

1. Lauku atbalsta dienesta LEADER pro-
jekta Nr. 10-05-LL15-L413201-000037 “Kul-
tūras pieminekļa “Dzelzavas pils” logu vien-
kāršotā renovācija” noslēgto un plānoto lī-
gumu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmu-
mu Valsts kasē LVL 26 125,98 Lauku atbalsta 
dienesta LEADER projekta Nr. 10-05-LL15-
L413201-000037 “Kultūras pieminekļa “Dzel-
zavas pils” logu vienkāršotā renovācija” ar at-
maksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 
3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt 2011. gada jūlija 
mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbal-
stīt kredīta ņemšanu LVL 26 125,98 noslēgto 
un plānoto līgumu priekšfinansējuma un līdz-
finansējuma nodrošināšanai.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

 20. Par Praulienas pagasta pārvaldes  
2011. gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu

1. Samazināt atlikumu uz 2011. gada 1. 
janvāri Ls 1903, 86.

2. Papildus darbu veikšanai iedalīt budžeta 
līdzekļus Vistiņlejas kapličas ēkas frontona at-
jaunošanai, torņa starpstāva grīdas un bēniņu 
lūkas nomaiņai Ls 1903,86.

21. Par  grozījumiem Madonas nova-
da 2010. gada 25. februāra sēdes lēmuma 
(protokols Nr. 6, 3. punkts) „Par Barkavas 
pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem un samaksas apjomiem”

Papildināt Madonas novada 2010. gada 
25. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 
3. punkts) „Par Barkavas pagasta pārvaldes 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samak-
sas apjomiem”, apstiprinot šādus maksas pa-
kalpojumus:

Turpinājums 7. lappusē
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5. Telpu noma

Pakalpojuma veids Izcenojums Ls  
(bez PVN)

Kultūras nama telpu noma 
nekomerciāliem pasākumiem: 
semināriem, sapulcēm, 
prezentācijā, privātiem pasākumiem

5 Ls/h

Kultūras nama telpu noma 
kolektīviem ar savām ieejas biļetēm

10% no pasākuma 
ieņēmumiem, bet 
ne mazāk kā 5 Ls

Apskaņošana
Apskaņojošo aparatūru apkalpo tikai 
Barkavas KN skaņu operators

10 Ls/h

 
6. Dzīvojamo telpu īre

Pakalpojuma veids Izcenojums LVL  
(bez PVN)

Dzīvojamo telpu īre labiekārtotā 
dzīvoklī (mājā) mēnesī

0,04 Ls/m2

22. Par izmaiņām Barkavas pagasta pār-
valdes 2011. gada budžetā

Veikt šādas izmaiņas Barkavas pagasta pār-
valdes 2011. gada budžetā:

1. Palielināt transferta maksājumus par LVL 
530,00:

1.1. palielināt izdevumus pamatbudžetā 
Barkavas pamatskolai 2300. kodā par 530,00 
Ls no ieņēmumiem 18.600. kodā (program-
mās „Skolas piens”, „Skolas auglis”);

1.2. pārdalīt izdevumus pamatbudžetā 
Barkavas pamatskolas sporta zāles un klašu 
telpu remontam, samazinot izdevumus pa-
matlīdzekļiem 5200. kodā par 1206,00 Ls un 
palielinot izdevumus par precēm 2300. kodā 
par 1206,00 Ls;

1.3. pārdalīt izdevumus speciālo līdzekļu 
budžetā (autoceļu (ielu) fondā), samazinot 
izdevumus pakalpojumiem 2200. kodā par 
200,00 Ls un palielinot izdevumus par precēm 
2300. kodā par 200,00 Ls.

2. Palielināt ieņēmumus no nekustamā īpa-
šuma nodokļa ieņēmumiem par 273,40 Ls.

3. Palielināt Barkavas pamatskolai pakal-
pojumu apmaksai par 273,40 Ls (leļļu teātris 
„Delveris”).

23. Par grozījumiem Mārcienas pagasta 
pārvaldes 2011. gada speciālajā budžetā

1. Palielināt ieņēmumus no dabas resursu 
nodokļa par Ls 3527,00.

2. Palielināt izdevumus no speciālā bu-
džeta dabas resursu ieņēmumiem par LVL 
3527,00 inventāra iegādei (sauso atkritumu 
konteineri).

24. Par nekustamo īpašumu maiņu
1. Uzdot Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītā-

jam organizēt:
1.1. pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ie-

rakstīšanu Zemesgrāmatā;
1.2. pašvaldības īpašuma sadalīšanu;
1.3. nekustamā īpašuma novērtēšanu pie 

sertificēta vērtētāja.
25. Par Degumnieku pamatskolas di-

rektora amatu
1. Atbrīvot Ināru Loginu no Degumnieku 

pamatskolas direktora pienākumu pildīšanas 
uz pušu vienošanās pamata.

2. Izsludināt pieteikšanos uz Degumnieku 
pamatskolas direktora amatu.

3. Noteikt, ka uz Degumnieku pamatskolas 
direktora amatu var pretendēt personas, kuras 
atbilst šādām prasībām:

3.1. augstākā pedagoģiskā izglītība (saska-
ņā ar MK noteikumiem Nr. 347 “Prasības peda-
gogiem nepieciešamajai izglītībai un profesio-
nālai kvalifikācijai” 7.2. punktu);

3.2. pieredze audzināšanas darbā;
3.3. iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel);
3.4. priekšrocība pieredze vadošā amatā;
3.5. priekšrocība svešvalodas (angļu valo-

das) zināšanas;
3.6. vēlamas B kategorijas autovadītāja tie-

sības.
4. Pretendentiem līdz 2011. gada 15. jū-

lijam (ieskaitot) jāiesniedz Madonas novada 
pašvaldībā (Saieta laukumā 1. 101. kabinetā) 
šādi dokumenti: CV, izglītību apliecinošu do-
kumentu kopijas, motivēts pieteikums, izziņa 
par darba tiesisko attiecību ilgumu un veikto 
darbu (pēdējo 3 gadu laikā).

5. Pretendentu atlases intervijas veikt do-
mes Izglītības un kultūras komitejai, uzaicinot 
Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju un Degum-
nieku pamatskolas padomes priekšsēdētāju 
un priekšlikumus iesniegt izskatīšanai jūlija 
domes sēdē.

26. Par Mētrienas pamatskolas direkto-
ra amatu

1. Atbrīvot Melitu Gruduli no Mētrienas 
pamatskolas direktora pienākumu pildīšanas 
uz pušu vienošanās pamata.

2. Izsludināt pieteikšanos uz Mētrienas pa-
matskolas direktora amatu.

3. Noteikt, ka uz Mētrienas pamatskolas di-
rektora amatu var pretendēt personas, kuras 
atbilst šādām prasībām:

3.1. augstākā pedagoģiskā izglītība (saska-
ņā ar MK noteikumiem Nr. 347 “Prasības peda-
gogiem nepieciešamajai izglītībai un profesio-
nālai kvalifikācijai” 7.2. punktu);

3.2. pieredze audzināšanas darbā;
3.3. iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel),
3.4. priekšrocība pieredze vadošā amatā;
3.5. priekšrocība svešvalodas (angļu valo-

das) zināšanas;
3.6. vēlamas B kategorijas autovadītāja tie-

sības.
4. Pretendentiem līdz 2011. gada 15. jū-

lijam (ieskaitot) jāiesniedz Madonas novada 
pašvaldībā (Saieta lauk.1. 101. kabinetā) šādi 
dokumenti: CV, izglītību apliecinošu doku-
mentu kopijas, motivēts pieteikums, izziņa 
par darba tiesisko attiecību ilgumu un veikto 
darbu (pēdējo 3 gadu laikā).

5. Pretendentu atlases intervijas veikt do-
mes Izglītības un kultūras komitejai, uzaicinot 
Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāju un Mēt-
rienas pamatskolas padomes priekšsēdētāju 
un priekšlikumus iesniegt izskatīšanai jūlija 
domes sēdē.

 27. Par Mārcienas pamatskolas direk-
tora amatu

1. Atbrīvot Visvaldi Ozoliņu no Mārcienas 
pamatskolas direktora pienākumu pildīšanas 
uz pušu vienošanās pamata.

2. Izsludināt pieteikšanos uz Mārcienas pa-
matskolas direktora amatu.

3. Noteikt, ka uz Mārcienas pamatskolas 
direktora amatu var pretendēt personas, kuras 
atbilst šādām prasībām:

3.1. augstākā pedagoģiskā izglītība (saska-
ņā ar MK noteikumiem Nr. 347 “Prasības peda-
gogiem nepieciešamajai izglītībai un profesio-
nālai kvalifikācijai” 7.2. punktu);

3.2. pieredze audzināšanas darbā;
3.3. iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel).
3.4. vēlama pieredze vadošā amatā;
3.5. vēlamas svešvalodas (angļu valodas) 

zināšanas;
3.6. vēlamas B kategorijas autovadītāja tie-

sības.
4. Pretendentiem līdz 2011. gada 15. jū-

lijam (ieskaitot) jāiesniedz Madonas novada 
pašvaldībā (Saieta lauk. 1. 101. kabinetā) šādi 
dokumenti: CV, izglītību apliecinošu doku-
mentu kopijas, motivēts pieteikums, izziņa 
par darba tiesisko attiecību ilgumu un veikto 
darbu (pēdējo 3 gadu laikā).

5. Pretendentu atlases intervijas veikt do-
mes Izglītības un kultūras komitejai, uzaicinot 
Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāju un Mār-
cienas pamatskolas padomes priekšsēdētāju 
un priekšlikumus iesniegt izskatīšanai jūlija 
domes sēdē.

28. Par Ļaudonas vidusskolas direktora 
amatu

1. Atbrīvot Lidiju Kaufeldi no Ļaudonas vi-
dusskolas direktora pienākumu pildīšanas uz 
pušu vienošanās pamata.

2. Izsludināt pieteikšanos uz Ļaudonas vi-
dusskolas direktora amatu.

3. Noteikt, ka uz Ļaudonas vidusskolas di-
rektora amatu var pretendēt personas, kuras 
atbilst šādām prasībām:

3.1. augstākā pedagoģiskā izglītība (saska-
ņā ar MK noteikumiem Nr. 347 “Prasības peda-
gogiem nepieciešamajai izglītībai un profesio-
nālai kvalifikācijai” 7.2. punktu);

3.2. pieredze audzināšanas darbā;
3.3. iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel).
3.4. vēlama pieredze vadošā amatā;
3.5. vēlamas svešvalodas (angļu valodas) 

zināšanas;
3.6. vēlamas B kategorijas autovadītāja tie-

sības.
4. Pretendentiem līdz 2011. gada 15. jū-

lijam (ieskaitot) jāiesniedz Madonas novada 
pašvaldībā (Saieta lauk. 1. 101. kabinetā) šādi 
dokumenti: CV, izglītību apliecinošu doku-
mentu kopijas, motivēts pieteikums, izziņa 
par darba tiesisko attiecību ilgumu un veikto 
darbu (pēdējo 3 gadu laikā).

5. Pretendentu atlases intervijas veikt do-
mes Izglītības un kultūras komitejai, uzaicinot 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju un Ļau-
donas vidusskolas padomes priekšsēdētāju 
un priekšlikumus iesniegt izskatīšanai jūlija 
domes sēdē.

29. Par Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 
skolas direktora amatu

1. Atbrīvot Arti Kumsāru no Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolas direktora pienākumu 
pildīšanas uz pušu vienošanās pamata.

2. Izsludināt pieteikšanos uz Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolas direktora amatu.

3. Noteikt, ka uz Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skolas direktora amatu var pretendēt 
personas, kuras atbilst šādām prasībām:

3.1. augstākā pedagoģiskā (akadēmiskā vai 
profesionālā) izglītība (saskaņā ar MK noteiku-
miem Nr. 347 “Prasības pedagogiem nepiecie-
šamajai izglītībai un profesionālai kvalifikāci-
jai” 7.3. punktu);

3.2. pieredze audzināšanas darbā;
3.3. iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel).
3.4. vēlama pieredze vadošā amatā;
3.5. vēlamas svešvalodas (angļu valodas) 

zināšanas;
3.6. vēlamas B kategorijas autovadītāja tie-

sības.
4. Pretendentiem līdz 2011. gada 15. jū-

lijam (ieskaitot) jāiesniedz Madonas novada 
pašvaldībā (Saieta lauk. 1. 101. kabinetā) šādi 
dokumenti: CV, izglītību apliecinošu doku-
mentu kopijas, motivēts pieteikums, izziņa 
par darba tiesisko attiecību ilgumu un veikto 
darbu (pēdējo 3 gadu laikā).

5. Pretendentu atlases intervijas veikt do-
mes Izglītības un kultūras komitejai, uzaicinot 
Madonas pilsētas pārvaldes vadītāju un priekš-
likumus iesniegt izskatīšanai jūlija domes 
sēdē.

30. Par Madonas mākslas skolas direk-
tora amatu

1. Atbrīvot Haraldu Dirnēnu no Madonas 
mākslas skolas direktora pienākumu pildīša-
nas uz pušu vienošanās pamata.

2. Izsludināt pieteikšanos uz Madonas 
mākslas skolas direktora amatu.

3. Noteikt, ka uz Madonas mākslas skolas 
direktora amatu var pretendēt personas, kuras 
atbilst šādām prasībām:

3.1. augstākā pedagoģiskā (akadēmiskā vai 
profesionālā) izglītība (saskaņā ar MK noteiku-
miem Nr. 347 “Prasības pedagogiem nepiecie-
šamajai izglītībai un profesionālai kvalifikāci-
jai” 7.3. punktu);

3.2. pieredze audzināšanas darbā;
3.3. iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel).
3.4. vēlama pieredze vadošā amatā;
3.5. vēlamas svešvalodas (angļu valodas) 

zināšanas;
3.6. vēlamas B kategorijas autovadītāja tie-

sības.
4. Pretendentiem līdz 2011. gada 15. jū-

lijam (ieskaitot) jāiesniedz Madonas novada 
pašvaldībā (Saieta lauk. 1. 101. kabinetā) šādi 
dokumenti: CV, izglītību apliecinošu doku-
mentu kopijas, motivēts pieteikums, izziņa 
par darba tiesisko attiecību ilgumu un veikto 
darbu (pēdējo 3 gadu laikā).

5. Pretendentu atlases intervijas veikt do-
mes Izglītības un kultūras komitejai, uzaicinot 
Madonas pilsētas pārvaldes vadītāju un priekš-
likumus iesniegt izskatīšanai jūlija domes 
sēdē.

31. Par finansējuma piešķiršanu Mado-
nas novada pašvaldības projektu un pasā-
kumu īstenošanai

I Palielināt ieņēmumus no:
1. kapitālo izdevumu transfertiem pašval-

dības budžetā  par Eiropas savienības struktūr-
fondu finansēto daļu projektu īstenošanai par 
Ls 90265,00;

2. uzturēšanas izdevumu transfertiem paš-
valdības budžetā par valsts budžeta līdzdalības 
maksājuma daļu Eiropas savienības struktūr-
fondu finansēto projektu īstenošanai par Ls 
2586,00;

3. kapitālo izdevumu transfertiem  pašval-
dības budžetā par valsts budžeta finansējuma 
daļu ES struktūrfondu finansēto projektu īste-
nošanai par Ls 3209,00;

4. pašvaldību budžetā saņemtās valsts bu-
džeta dotācijas par Ls 1936,00;

5. uzturēšanas izdevumu transfertiem paš-
valdības budžetā par Eiropas savienības struk-
tūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai 
par Ls 1688,00;

6. Madonas kultūras nama maksas pakal-
pojumiem par Ls 920,00.

II Palielināt izdevumus
1. Projekta „Dzelzavas dienas aprūpes 

centra rekonstrukcija” finansēšanai par Ls 
31546,00 no pašvaldības budžetā saņemtajiem 
transfertiem par valsts budžeta un  ES struk-
tūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai.

2. Projekta „Speciālistu piesaiste Mado-
nas novada pašvaldībai” atalgojumiem par Ls 
1360,00 un darba devēja sociālā nodokļa ie-
maksām par  Ls 328,00 no pašvaldības budže-
tā saņemtajiem transfertiem ES struktūrfondu 
finansēto daļu projektu īstenošanai.

3. Bērzaunes jauniešu centra projektam 
pakalpojumu apmaksai par Ls 1936,00 no 
pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta 
dotācijas.

4. Kultūras nama pasākumam – M. Naumo-
vas koncertam – pakalpojumu apmaksai par Ls 
920,00 no ieņēmumiem par maksas pakalpo-
jumiem.

5. PII „Priedīte” un „Saulīte” rekonstruk-
cijai nepabeigtajai būvniecībai paredzētos lī-
dzekļus par Ls 62370,00

6. Madonas pilsētas tranzīta ielu rekons-
trukcijas I kārtai – nepabeigtajai būvniecībai – 
paredzētos līdzekļus par Ls 2144,00

32. Par Madonas novada pašvaldības 
2011. gada budžeta grozījumiem

33. Par līdzekļu piešķiršanu Madonas 
kultūras nama ēkas Raiņa ielā 12, Madonā 
II kārtas būvdarbu pabeigšanai.

1. Piešķirt projekta „Madonas pilsētas kul-
tūras nama ēka Raiņa ielā 12, Madonā II kār-
tas rekonstrukcija” pabeigšanai iztrūkstošo 
finansējumu Ls 33452,27 no Madonas novada 
pašvaldības projektēšanai paredzētajiem lī-
dzekļiem.

2. Lēmuma izpildi uzdot Madonas novada 
pašvaldības domes Finanšu nodaļai.

34. Par A/S „Madonas ūdens” un SIA 
„Lazdonas KSU” apvienošanu 

1. Uzsākt A/S „Madonas ūdens” (reģ. Nr. 
47103001173, Raiņa ielā 54, Madonā) ap-
vienošanu ar SIA „Lazdonas KSU” (reģ. Nr. 
45403005570, Meža ielā 2, Lazdonā, Lazdonas 
pagastā), SIA „Lazdonas KSU” pievienojot A/S 
„Madonas ūdens”.

2. Uzdot A/S „Madonas ūdens” kapitā-
la daļu turētāja pārstāvim un SIA „Lazdonas 
KSU” kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt 
lēmumu par kapitālsabiedrību apvienošanu.

35. Par ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanu

Ar 2011. gada 1. aprīli A/S „Madonas 
ūdens” pārņemt no Praulienas pagasta pār-
valdes ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, kuri ir pievienoti pie Lazdonas 
un Madonas centralizētajiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkliem

36. Par iesnieguma izskatīšanas termi-
ņa pagarināšanu

Pagarināt līdz 2011. gada 31. augustam ie-
snieguma izskatīšanas termiņu.  

Šis lēmums nav apstrīdams vai pārsū-
dzams.

37. Par nekustamā īpašuma „Sprīdīši”, 
kadastra numurs 70960090084, zemes pla-
tības  precizēšanu, Vestienas pagastā

38. Par Sarkaņu pagasta pārvaldes grā-
matvedības pievienošanu Madonas novada 
pašvaldības grāmatvedībai 

Deputāti vienojas jautājuma izskatīšanu 
atlikt uz kādu no nākošajām Madonas novada 
pašvaldības domes sēdēm.

39. Par Madonas novada pašvaldības 
2011. gada 28. septembra saistošo notei-
kumu Nr. 15 „Madonas novada pašvaldības 
autoceļu un ielu sadalījums vasaras uztu-
rēšanas klasēs” precizēšanu

1. Precizēt Madonas novada pašvaldības 
Madonas novada pašvaldības 2011. gada 28. 
septembra saistošajos noteikumos  Nr. 15 „Ma-
donas novada pašvaldības autoceļu un ielu sa-
dalījums vasaras uzturēšanas klasēs” un:

1.1. Norādīt Ministru kabineta noteikumu 
vienību, ar kuru tā pilnvarota izdot saistošajos 
noteikumus Nr. 15 „Madonas novada pašvaldī-
bas autoceļu un ielu sadalījums vasaras uztu-
rēšanas klasēs” (izdoti saskaņā ar 09.03.2010. 
LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 
„Noteikumi par valsts un  pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas  prasībām un to izpildes 
kontroli” 4.2. punktu):

Turpinājums 8. lappusē
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Turpinājums no 7. lappuses

1.2. svītrot saistošo noteikumu pielikumu 
Nr. 15, kurā noteiktas Madonas pilsētas ielu 
uzturēšanas klases.

40. Par naudas līdzekļu piešķiršanu 
projektēšanas darbu veikšanai „Ģimeņu 
atbalsta centram Mārcienā”

Piešķirt projekta „Ģimeņu atbalsta centrs 
Mārcienā” avansa atmaksai finanšu līdzekļus 
Ls 3872,00 no ieņēmumu pārpildes.

41. Par Madonas novada pašvaldības 
domes 25.11.2010. lēmuma punktu Nr. 
42. 

„Madonas novada Bērzaunes pagasta 
Bērzaunes ciema II kārtas ūdenssaimnie-
cības attīstības projekta prioritārā investī-
ciju programma” precizēšanu

 Precizēt Madonas novada pašvaldības do-
mes 25.11.2010. lēmuma punktu Nr. 42 „Ma-
donas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes 
ciema II kārtas ūdenssaimniecības attīstības 
projekta prioritārā investīciju programma”, 
izdarot tajā sekojošas korekcijas:

1.1. Apstiprināt šādus investīciju projekta 
pasākumus (komponentes):

PVN (22%) 68 661,12
PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 380 757,12

1.2. Apstiprināt šādu investīciju projekta 
finanšu plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 380 757,12
t.sk., Attiecināmām izmaksām 312 096,00
    Pašvaldības līdzfinansējums 46 814,40
   ERAF finansējums 265 281,60
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 68 661,12

2. Precizēt Madonas novada pašvaldības 
domes 25.11.2010. lēmuma punktu Nr. 43, 
„Madonas novada Bērzaunes pagasta Iedzēnu 
ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 
prioritārā investīciju programma”, izdarot tajā 
sekojošas korekcijas:

2.1.Apstiprināt šādus investīciju projekta 
pasākumus (komponentes):

PVN (22%) 11 463,32
PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 63 569,32

2.2. Apstiprināt šādu investīciju projekta 
finanšu plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 63 569,32
t.sk., Attiecināmām izmaksām 52 106,00
    Pašvaldības līdzfinansējums 7 815,90
    ERAF finansējums 44 290,10
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 11 463,32

3. Precizēt Madonas novada pašvaldības 
domes 25.11.2010 lēmuma punktu Nr. 44, 
„Madonas novada Bērzaunes pagasta Saules-
kalna ciema II kārtas ūdenssaimniecības attīs-
tības projekta prioritārā investīciju program-
ma”, izdarot tajā sekojošas korekcijas:

3.1. Apstiprināt šādus investīciju projekta 
pasākumus (komponentes):

PVN (22%) 56563,54
PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 313670,54

3.2.Apstiprināt šādu investīciju projekta 
finanšu plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 313670,54
t.sk., Attiecināmām izmaksām 257 107,00
    Pašvaldības līdzfinansējums 38 566,05
    ERAF finansējums 218 540,95
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 56563,54

42. Par finansējuma piešķiršanu šlāger-
mūzikas festivālam „Latvijas radio 2 Zelta 
šlāgeris”

Piešķirt finansējumu LVL 2000,00 šlāger-
mūzikas festivāla „Latvijas radio 2 Zelta šlā-
geris” organizatoriskajiem izdevumiem no 
kultūras pasākumu budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem.

43. Par finansiālu atbalstu
Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 100,00 

Oskara Deigeļa dalībai projektā „Satikšanās 
mūzikā” no Madonas novada pašvaldības Iz-
glītības pasākumiem paredzētajiem budžeta 
līdzekļiem – atbalsts talantīgiem skolēniem. 

44. Par zemesgabalu apvienošanu
1. Apvienot Madonas novada pašvaldībai 

piederošos zemes gabalus Gaujas ielā 13 ka-
dastra apzīmējums 70010010620, 8784 m2 
platībā un zemes gabalu Gaujas ielā 27, ka-

dastra apzīmējums 70010010074, 2332 m2 
platībā.

2. Jaunizveidotam zemes gabalam 11116 
m2 platībā apstiprināt adresi Gaujas iela 13, 
Madona, Madonas novads.

3. Jaunizveidotam zemes gabalam Gaujas 
ielā 13 noteikt zemes lietošanas mērķi – NĪLM 
kods 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes ob-
jektu apbūve.

45. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašumu „Smēdes” zemes vienī-
bas  kadastra Nr. 70460080093, nekustamā 
īpašuma „Reiņi” zemes vienības kadastra Nr. 
70460080382 robežu pārkārtošanai. 

46. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašumu „Sprinči” zemes vienības 
kadastra Nr. 70680100076 sadalīšanai. 

2. Atdalāmajam zemes gabalam 21,8 ha 
platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  21,8 ha 
platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

150301 – ceļa servitūta teritorija.
3. Atdalāmajam zemes īpašumam ar  ze-

mes vienībām 8,3 ha platībā noteikt zemes lie-
tošanas mērķi  0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

3.1. Atdalāmajam  zemes gabalam 8,3 ha 
platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

Apgrūtinājumu zemes vienībai nav.
4. Atdalītajam zemes īpašumam 8,3 ha pla-

tībā apstiprināt nosaukumu „Kārkliņi”, Lieze-
res pagasts, Madonas novads.

Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Adminis-
tratīvā procesa likuma 70. panta 1.,2. daļu. Lē-
mumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV-
4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas.

47. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašumu „Liepārītes” zemes vienības 
kadastra Nr. 70420030082 sadalīšanai. 

48. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašumu „Ladzes” zemes vienības  
kadastra Nr. 70680170037 sadalīšanai. 

2. Atdalāmajam  zemes gabalam  3,0 
ha.platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 
0101 – zeme, 2.1. Atdalāmajam  zemes gaba-
lam  3,00 ha. platībā noteikt tiesību apgrūti-
nājumus: 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar 
valsts vietējo autoceļu.

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar 
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo 
spriegumu līdz 20 kv.

3. Atdalāmajam zemes īpašumam ar  ze-
mes vienībām 34,8 ha platībā noteikt zemes 
lietošanas mērķi  0101 – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

3.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  34,8 
ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts 
vietējo autoceļu.

4. Atdalītajam zemes īpašumam 34,8 ha 
platībā apstiprināt nosaukumu „Jaunladzes”, 
Liezeres pagasts, Madonas novads.

Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Adminis-
tratīvā procesa likuma 70. panta 1., 2. daļu. 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
na tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, 
LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stā-
šanās dienas.

49. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašumu „Linūži” zemes vienības  
kadastra Nr. 70680110013 sadalīšanai. 

50. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašumu „Dzenoļi” zemes vienības  
kadastra Nr. 70660010006, robežu pārkārto-
šanai. 

51. Par Vestienas pagasta padomes 
19.09.2007. sēdes protokola Nr. 12, 2.§ 
Par fizisko un juridisko personu iesniegu-
miem, 2.1. Par īpašuma „Garmuiža” sada-
līšanu lēmuma anulēšanu

Anulēt Vestienas pagasta padomes 

19.09.2007. sēdes, protokols Nr. 12. 2.§ Par fi-
zisko un juridisko personu iesniegumiem pun-
ktu 2.1. Par īpašuma „Garmuiža” sadalīšanu, 
lēmumu.  

52. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā 
un tās sastāva apstiprināšanu

1. Grozīt Madonas novada pašvaldības ie-
pirkumu komisijas sastāvu, nosakot, ka:

1.1. visos iepirkumos un iepirkuma pro-
cedūrās, kuru rezultātā noslēdzamais līgums 
attiecas uz noteiktu teritoriālo vienību (uz Ma-
donas pilsētas vai kāda no pagastiem teritori-
ju), papildus astoņiem pastāvīgajiem komisi-
jas locekļiem kā devītais iepirkumu komisijas 
loceklis tās sastāvā bez atsevišķa lēmuma ir 
iekļaujams pilsētas pārvaldnieks vai konkrētā 
pagasta pārvaldes vadītājs.

1.2. Gadījumos, kad iepirkuma vai iepirku-
ma procedūras rezultātā noslēdzamais līgums 
attiecas uz vairākām teritoriālajām vienībām, 
iepirkumu vai iepirkuma procedūru iepirku-
mu komisija veic astoņu pastāvīgo komisijas 
locekļu sastāvā. Šādos gadījumos pagasta pār-
valdes vadītājiem un/vai pilsētas pārvaldnie-
kam ir tiesības piedalīties iepirkumu komisi-
jas sēdēs kā ekspertam, ja nav tādu faktu vai 
apstākļu, kuru dēļ viņš būtu ieinteresēts kāda 
konkrēta kandidāta/pretendenta izvēlē vai 
darbībā, vai arī ir saistīts ar to, Publisko iepir-
kumu likuma 23. panta pirmās, otrās un trešās 
daļas izpratnē. Ekspertam nav tiesību balsot. 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldī-
bas iepirkumu komisijas sastāvu:

Komisijas priekšsēdētājs – Āris Vilšķērsts.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valen-

tīns Rakstiņš.
Komisijas locekļi: Agris Lungevičs; Ruta 

Vizāne; Rihards Saulītis; Modris Zomerovskis; 
Elita Staune; Helmuts Pujats.

Lēmuma 1.1. punktā noteiktajos gadīju-
mos – Madonas pilsētas pārvaldnieks vai attie-
cīgi konkrētā pagasta pārvaldes vadītājs.

2. Madonas novada pašvaldības iepirku-
mu komisijas sekretāres pienākumus turpināt 
veikt Signei Arcimovičai.

3. Lēmums stājas spēkā nākošajā darba 
dienā pēc tā pieņemšanas.

53. Par Madonas novada pašvaldības 
2010. gada publisko pārskatu

54. Par bezīpašnieka lietas pārņemša-
nu

Pārņemt Madonas novada pašvaldības 
īpašumā būvju īpašumu „Oliņi”, Muižniekos, 
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, kadastra 
Nr. 70460020061, kas sastāv no dzīvojamās 
mājas, kadastra apzīmējums 704600901890, 
un 2 šķūņiem, kadastra apzīmējumi 
70460090189002 un 70460090189003, palī-
dzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināša-
nā Bērzaunes pagasta iedzīvotājiem.

55. Par projekta iesnieguma „Mobilās 
aprūpes brigādes pakalpojumu ieviešana 
Madonas novada Sociālajā dienestā” ie-
sniegšanu Eiropas Sociālā fonda apakšak-
tivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institū-
cijām alternatīvu sociālās aprūpes pakal-
pojumu attīstība reģionos”

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Mobilās 
aprūpes brigādes pakalpojumu ieviešana Ma-
donas novada Sociālajā dienestā” Darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātī-
ba” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes 
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alter-
natīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 
reģionos” otrā kārtas uzsaukumā.

2 Projekta iesniedzējs – Madonas novada 
pašvaldības Sociālais dienests.

3. Nodrošināt projekta ietvaros īstenoto 
sociālo pakalpojumu sniegšanu vismaz vienu 
gadu pēc projekta noslēguma.

4. Par projekta vadītāju nozīmēt Maritu 
Krasovsku.

56. Par projekta iesnieguma „Krīzes 
centrs „Bērzaune”” iesniegšanu Eiropas So-
ciālā fonda apakšaktivitātē „Sociālās rehabi-
litācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Krīzes 
centrs „Bērzaune”” Darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildināju-
ma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās reha-
bilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrā 
kārtas uzsaukumā.

2. Projekta iesniedzējs – Bērzaunes pagas-
ta pārvalde.

3. Projekts tiek īstenots, piesaistot sadar-
bības partneri – Madonas novada pašvaldības 
Sociālo dienestu. 

4. Nodrošināt projekta ietvaros īstenoto 
sociālo pakalpojumu sniegšanu vismaz vienu 
gadu pēc projekta noslēguma;

5. Par projekta vadītāju nozīmēt Ilzi Kan-
ču.

57. Par projekta iesnieguma „Dienas 
centrs personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem „Saules ieleja” Madonā” iesniegša-
nu Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstība reģionos”

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Dienas 
centrs personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem „Saules ieleja” Madonā” Darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātī-
ba” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes 
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alter-
natīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 
reģionos” otrā kārtas uzsaukumā;

2. Projekta iesniedzējs – Madonas novada 
pašvaldība;

3. Projekts tiek īstenots piesaistot sadar-
bības partneri – Madonas novada pašvaldības 
Sociālo dienestu; 

4. Nodrošināt projekta ietvaros īstenoto 
sociālo pakalpojumu sniegšanu vismaz vienu 
gadu pēc projekta noslēguma;

5. Par projekta vadītāju nozīmēt Staņislavu 
Pommeri.

58. Par Rūpniecības, Gaujas un Veiden-
bauma ielas kvartāla daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju iekškvartāla autostāvlaukumu 
izbūvi

Atbalstīt Rūpniecības, Gaujas un Veiden-
bauma ielas kvartāla daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju iedzīvotāju ieceri izbūvēt autostāv-
laukumus pie savām mājām  piešķirot no Ma-
donas novada pašvaldības īpašuma, Madonas 
pilsētas ielu rekonstrukcijas – II kārtā atgūta-
jiem materiāliem – bruģa, ielu un trotuāra ap-
malēm, materiālus šādā apjomā:

– Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas 
ielā 24:  bruģi pelēku 427 kv.m, bruģi sarkanu 
66 kv.m, ielu apmales 121 t.m, trotuāru apma-
les 143 t.m.

– Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Veiden-
bauma ielā 18 – bruģi pelēku 118 kv.m, ielu 
apmales 20 t.m, trotuāru apmales 50 t.m.

– Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Veiden-
bauma ielā 16 – bruģi pelēku 274 kv.m, ielu 
apmales 60 t.m, trotuāru apmales 125 t.m.

– Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rūpnie-
cības ielā 18D – bruģi pelēku 69 kv.m, ielu ap-
males 43 t.m, trotuāru apmales 23 t.m.

59. Par Vestienas aizsargājamo ainavu 
apvidus un dabas lieguma „Ilziņa ezers” 
dabas aizsardzības plānu saskaņošanu un 
atbilstību MK noteikumu Nr. 686 prasībām

1. Atzīt, ka projekta LIFE 06NAT/LV/000196 
IHM-VESTIENA „Biotopu apsaimniekošanas 
pilnveidošana NATURA 2000 teritorijā – Ves-
tienas aizsargājamo ainavu apvidus” ietvaros  
izstrādātie Vestienas aizsargājamo ainavu ap-
vidus un dabas lieguma „Ilziņa ezers” dabas 
aizsardzības plāni atbilst MK 2007. gada 9. 
oktobra noteikumu Nr. 686 „Noteikumi par 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aiz-
sardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 
prasībām;

2. Saskaņot Vestienas aizsargājamo ainavu 
apvidus un dabas lieguma „Ilziņa ezers” dabas 
aizsardzības plānus.

60. Par papildinājumiem Madonas no-
vada pašvaldības 29.10.2009. domes lēmu-
mā „Maksas pakalpojumi un samaksas ap-
jomi Madonas novada pašvaldības domes 
izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” 
(prot. Nr. 13; 13. p.) 

Papildināt Madonas novada pašvaldības 
29.10.2009. domes lēmuma „Maksas pakal-
pojumi un samaksas apjomi Madonas novada 
pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Ma-
donas pilsētā” Pielikumu Nr. 3 ar 8. punktu:

8. Telpu noma ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai

Ls 1,83  
par 1 m2 mēnesī

61. Par finansiālu atbalstu Latvijas Jau-
niešu pūtēju orķestra dalībniekiem

protokolu publicēšanai sagatavoja 
LaiMa Liepiņa,  

administratīvās nodaļas 
vadītāja
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apstiprināti
ar Madonas novada pašvaldības domes 
2011. gada 28. aprīļa lēmumu  
(prot. nr. 9; 49. p.)

izdoti saskaņā ar likuma  
„par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas  
13. punktu un zvejniecības likuma  
10. panta trešo daļu

1. Vispārīgie jautājumi.
1.1. Puduļu ezers atrodas Madonas novada Mārcie-

nas pagastā. Ezera virsmas platība atbilstoši Valsts zemes 
dienesta zemes robežu ierādīšanas aktiem ir 20.6 ha.

1.2. Puduļu ezers ir privāts un saskaņā ar „Zvejniecī-
bas likuma” 6. pantu un Ministru kabineta 15.12.1998. 
noteikumu Nr. 453 „Par zvejas tiesību izmantošanu pri-
vātajos ūdeņos” 2. punktu zvejas tiesības tajā pieder pri-
vāto ūdeņu īpašniekiem. Ezers saskaņā ar Zemesgrāma-
tas nostiprinājuma uzrakstiem pieder Herbertam Kau-
sam – 11,5 ha no kopējās virsmas platības un Artūram 
Punovskim – 9,1 ha no kopējās virsmas platības.

1.3. Licencētā makšķerēšana un vēžošana Puduļu 
ezerā tiek ieviesta, lai saskaņā ar 2003. gada 14. oktob-
ra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 574 “Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” regulētu zivju 
un vēžu ieguves laiku, kā arī makšķernieku un vēžotāju 
skaitu, limitētu zivju un vēžu krājumu izmantošanu un 
nodrošinātu zivju un vēžu krājumu regulāru atjauno-
šanu, balstoties uz Latvijas Zivsaimniecības pētniecības 
institūta 2004.gadā izstrādātajiem Puduļu ezera zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

1.4. Licencēto makšķerēšanu un vēžošanu saskaņā ar 
Mārcienas pagasta pašvaldības pilnvarojumu – līgumu 
un ezera otras daļas īpašnieka Herberta Kausa pilnva-
rojumu organizē Puduļu ezera daļas un tai piegulošās 
zemes īpašnieks Artūrs Punovskis (“Puduli”, Mārcienas 
pag., Madonas nov., tel. 26349990), turpmāk tekstā – or-
ganizators.

2. Makšķerēšanas un vēžošanas noteikumi.
2.1. Makšķerēšana un vēžošana Puduļu ezerā noliek 

atbilstoši 2009. gada 22. decembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 1498 “Makšķerēšanas noteikumi”, ie-
vērojot šajā Nolikumā papildus noteikto kārtību un ie-
robežojumus.

2.2. Makšķerēt no ledus brīvajā periodā un vēžot Pu-
duļu ezerā ir atļauts, ja ir līdzi attiecīgi iegādāta derīga 
licence, bet personām no 16 – 65 gadiem (izņemot inva-
līdus) arī makšķerēšanas karte. Zemledus makšķerēšana 
ir atļauta bez licenču iegādes.

2.3. Makšķerēšanas noteikumi:
2.3.1. Makšķerēšana no ezera krasta ir atļauta sākot ar 

ledus izkušanas brīdi;
2.3.2. Makšķerēšana un spiningošana no laivas ir at-

ļauta sākot ar 1. maiju. Atļauts makšķerēt tikai no orga-
nizatora iznomātām laivām;

2.3.3. Makšķerēšana un spiningošana atļauta tikai 
diennakts gaišajā laikā. Diennakts tumšajā laikā atraša-
nās laivās ezerā nav atļauta, izņemot gadījumus, ja no-
tiek vēžošana atbilstoši šī Nolikuma noteikumiem;

2.3.4. Atļauts izmantot “Makšķerēšanas noteikumos” 
atļautos makšķerēšanas rīkus, izņemot peldošas vai sta-
cionāri novietotas makšķeres – ūdas;

2.3.5. Atļauts paturēt “Makšķerēšanas noteikumos” 
atļauto loma lielumu, ievērojot minimāli pieļaujamos 
zivju izmērus;

2.4. Vēžošanas noteikumi.
2.4.1. Vēžošana ir atļauta periodā no 1. jūlija līdz 30. 

septembrim;
2.4.2. Vēžošana ir atļauta tikai ar krītiņiem vai ķerot 

tos ar rokām. Vēžošanas inventāru izsniedz organizators;
2.4.3. Atļauts izmantot piecus krītiņus uz vienu licen-

ci. Ķerot vēžus ar rokām katram vēžotājam jāiegādājas 
atsevišķa licence.

2.4.4. Atļauts paturēt ne vairāk kā 30 noķertus vēžus 
uz vienu licenci:

2.4.5. Paturētā vēža garums nedrīkst būt mazāks par 
10 cm, mērot attālumu no pieres dzelkšņa līdz astes 
plāksnīšu galam. Mazākus vēžus nekavējoši jāatbrīvo un 
jāatlaiž atpakaļ ezerā.

2.4.6. Aizliegts paturēt vēžu mātītes ar redzamiem 
ikriem vai mazuļiem;

2.4.7. Aizliegts vēžot, to pievilināšanai izmantojot jeb-
kādas smaržvielas.

2.4.8. Paturētie vēži jāglabā grozos vai spaiņos un pēc 
pieprasījuma jāuzrāda organizatoram un citām šā Noli-
kuma 10. punktā minētajām kontrolējošām personām.

3. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības.
3.1. Makšķerniekiem un vēžotājiem ir jāievēro likum-

došanā noteiktās vispārējās vides aizsardzības prasības.
3.2. Kurināt ugunskurus un izmest sadzīves atkritu-

mus atļauts tikai šim nolūkam norādītās speciālās vietās.
3.3. Autotransporta novietošana atļauta tikai atseviš-

ķās norādītās vietās.

4. Licences.
4.1. Tiek izdotas sekojošu veidu licences:
4.1.1. Makšķerēšanai un/vai spiningošanai no krasta 

vienas dienas licence, (pielikums nr. l):
4.1.2. Makšķerēšanai un/vai spiningošanai no laivas 

(ietver arī tiesības makšķerēt un spiningot no krasta) vie-
nas dienas licence, (pielikums Nr. 2):

4.1.3. Vēžošanas licences vienreizēja licence, derīga 
licencē norādītajā datumā no plkst. 18.00 līdz nākošās 
dienas plkst. 4.00. (pielikums Nr. 3).

4.2. Makšķerēšanas licenču skaits nav limitēts, bet to 
tirdzniecība tiek pārtraukta, ja zivju kopējā nozveja gadā, 
pamatojoties uz loma uzskaiti, sasniedz 800 kg („Pudu-
ļu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu” 6.1. 
punktā noteiktais lielums).

4.3. Vēžošanas licenču skaits sezonā ir 50. Vienlaicīgi 
(uz attiecīgo datumu), neatkarīgi no vēžotāju skaita, var 
tikt pārdotas ne vairāk kā 5 licences.

4.4. Licenču cenas (latos):
4.4.1. Makšķerēšanai un/vai spiningošanai no krasta 

– vienas dienas licence 1,23 plus PVN 0,27, kopā 1,50;
4.4.2. Makšķerēšanai un/vai spiningošanai no laivas 

– vienas dienas licence 2,46 plus PVN 0,54, kopā 3,00;
4.4.3. Vēžošanas licence 12,30 plus PVN 2,70, kopā 

15,00.
4.5. Licencēm nav paredzētas atlaides.
4.6. PVN likme ir 22%. Mainoties PVN likmei, attiecīgi 

mainīsies licences kopējā cena.
4.7. Licences ir derīgas tajos datumos vai termiņos, 

kuri ir uzrādīti licencē.

5. Licences saturs un noformējums.
5.1. Licenču paraugi norādīti pielikumos Nr. 1., 2., 3.
5.2. Licencē tiek uzrādīts:
- licences nosaukums (veids); 
- licences kārtas numurs; 
- licences derīguma termiņš; 
- licences cena;
- organizatora vārds, uzvārds, personas kods un adrese;
- personas, kurai licence izdota, vārds, uzvārds, per-

sonas kods un adrese;
- licences izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts, datums;
- licences saņēmēja paraksts par iepazīšanos ar šo 

Nolikumu.
5.3. Licences otrā pusē norādīti svarīgākie licencētās 

makšķerēšanas un vēžošanas noteikumi, kā arī loma uz-
skaites anketa (pielikums Nr. 4).

5.4. Licence ir noformēta atbilstoši likuma „Par pie-
vienotās vērtības nodokli” prasībām un ir uzskatāma par 
nodokļa rēķinu.

5.5. Licences tiek numurētas, ņemot vērā to veidu un 
cenu.

5.6. Pārdotās licences tiek uzskaitītas.

6. Licenču realizācija
6.1. Licences pārdod organizators Mārcienas pag. 

„Pudulos”, tel. 26349990. 
6.2. Licences tiek pārdotas katru dienu no plkst. 6.00 

līdz 20.00. 
6.3. Licences iespējams iegādāties arī iepriekšpārdo-

šanā.
6.4. Pārdoto, bet neizmantoto vai sakarā ar pārkāpu-

miem atņemto licenču vērtība netiek atmaksāta.

7. Iegūto līdzekļu sadale un izlietojums.
7.1. No licenču realizācijas iegūtie 10% divas reizes 

gadā tiek pārskaitīti valsts pamatbudžetā zivju fonda vei-
došanai. 

7.2. Atlikušie no licenču realizācijas iegūtie līdzekļi 
tiek novirzīti licencētās makšķerēšanas un vēžošanas or-
ganizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai, kā arī vēžu 
un zivju aizsardzības un pavairošanas pasākumiem.

8. Lomu uzskaites kārtība.
8.1. Licences saņēmējam licences otrā pusē jāuzrā-

da noķertās zivju sugas, skaits un svars vai attiecīgi vēžu 
skaits.

8.2. Ar loma uzskaiti aizpildītās licences tiek atdotas 
organizatoram.

Turpinājums 10. lappusē

Madonas novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 11
„Nolikums licencētai makšķerēšanai un 
vēžošanai Puduļu ezerā”

Madonas novada dome 2010. gada 28. decembra sēdē ir pieņēmusi 
lēmumu par jaunas Madonas novada attīstības programmas 2013. – 
2020. gadiem un teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadiem izstrādes 
uzsākšanu. 

Novada attīstības programmas stratēģijas galvenais uzdevums ir harmoni-
zēt ekonomiskās un sociālās vajadzības, arī ar tās ekoloģiskajām, sociālajām, 
tautsaimniecības un kultūras funkcijām, sniedzot ieguldījumu ilgtermiņa 
plaša mēroga līdzsvarotā telpiskā attīstībā. Mērķis – noteikt mūsu novada 
attīstības vīziju un stratēģiju – kādu mēs vēlamies redzēt mūsu novadu pēc 
vairākiem gadiem, tuvākā laika galvenās prioritātes un tad jau konkrētu 
rīcības plānu.

Attīstības programma tiks izstrādāta laikposmā no 2010. gada 28. de-
cembra līdz 2012. gada novembrim.

Izstrādājot attīstības stratēģiju, pašvaldība apkopos informāciju par esošo 
situāciju novadā, veiks datu analīzi par apdzīvotām vietām, par iedzīvotāju 
sastāvu un raksturojumu, pieejamo infrastruktūru, tai skaitā transporta 
kustības infrastruktūru, kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves aktivitātēm, 
kā arī daudzām citām jomām.

Tomēr, lai veiksmīgi izstrādātu līdzsvarotu teritorijas attīstības stratēģiju, 
pašvaldībai ir svarīgi zināt Jūsu viedokli. Lai iegūtu informāciju, pašvaldība 
veiks dažādu iedzīvotāju grupu aptauju, izplatot anketas dažādās novada 
sabiedriskajās organizācijās, skolās, pagastu pārvaldēs, kā arī individuāli 
aptaujājot iedzīvotājus. Anketa būs pieejama arī novada pašvaldības mājas.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties ir iesniedzot savus priekšlikumus un 
ieteikumus Madonas novada pašvaldībā adresētus Madonas novada pašval-
dībai, Saieta laukumā 1, Madonā, LV-4801, e-pasts: dome@madona.lv  un 
Madonas novada pagastu pārvaldēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus Madonas novada 
Attīstības programmas 2013. – 2020. gadiem un Teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadiem izstrādei līdz 2011. gada 31. augustam, norādot 
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Neesi vienaldzīgs! Piedalies novada attīstībā! Aicinām nepalikt vien-
aldzīgiem, izteikt savu viedokli, aktīvi iesaistīties aptaujās, jo novada 
attīstības stratēģija paredzēs mērķus, kurā virzienā attīstīsimies un 
kas ir svarīgākais novadam, kurā dzīvojam!  

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas teritorijas plānotaja Ilona Škinča, Sa-
ieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 204. kab. E-pasts: ilona.skinca@
madona.lv, mob. tel. 25615880.

Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA RĪKO UN AICINA JŪS   
UZ PIRMO TIKŠANOS AR IEDZĪVOTĀJIEM  
JUMS IZDEVĪGĀ VIETĀ:

ARONAS pagastā 18. jūlijā, plkst. 18.00 PII „Sprīdītis” zālē,   
Melioratoru ielā 3, Kusā 

BARKAVAS pagastā 19. jūlijā, plkst. 18.00 Pagasta pārvaldes telpās,   
Brīvības ielā 9, Barkavā 

BĒRZAUNES pagastā 20. jūlijā, plkst. 18.00 Pagasta pārvaldes telpās,   
Aronas ielā 1, Sauleskalnā

DZELZAVAS pagastā 21. jūlijā, plkst. 18.00  Dzelzavas pagasta Kultūras namā,  
„Cīrulīšos”, Dzelzavā

KALSNAVAS pagastā 28. jūlijā, plkst. 18.00 Pagasta pārvaldes telpās,   
Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā

LAZDONAS pagastā 26. jūlijā, plkst. 18.00 Pagasta pārvaldes telpās,   
Meža ielā 2, Lazdonā

ĻAUDONAS pagastā 27. jūlijā, plkst. 18.00 Ļaudonas pagasta kultūras namā,  
Dzirnavu ielā 7, Ļaudonā

LIEZERES pagastā 25. jūlijā, plkst. 18.00 Liezeres pagasta kultūras namā,  
„Ezermaļi”, Liezerē

MĀRCIENAS pagastā 01. augustā, plkst. 18.00 Mārcienas pagasta kultūras namā, 
Meža ielā 20, Mārcienā

MĒTRIENAS pagastā 02. augustā, plkst. 18.00 Mētrienas pagasta kultūras namā, 
Tautas ielā 1, Mētrienā

OŠUPES pagastā 03. augustā, plkst. 18.00 Degumnieku tautas namā,  
Skolas ielā 4, Degumniekos

PRAULIENAS pagastā 04. augustā, plkst. 18.00 Praulienas pagasta pārvaldē,  
Kalna ielā 2, Praulienā

SARKAŅU pagastā 08. augustā, plkst. 18.00 SIA Madonas CB telpās,  
J. Ramaņa ielā 1a, Biksērē

VESTIENAS pagastā 09. augustā, plkst. 18.00 Vestienas pagasta kultūras namā, 
„Dainās”, Vestienā

MADONAS pilsētā 10. augustā, plkst. 18.00 Madonas Mūzikas skolā, Laimas 
zālē, R. Blaumaņa ielā 16, Madonā 

Madonas novada 
attīstības programmas 
un teritorijas 
plānojuma izstrāde

ieGULDĪjUMS taVā nākOtnĒ!
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Turpinājums no 9. lappuses

8.3. Ja licences saņēmējs pārkāpj šo lomu uzskaites kārtību, tad organi-
zators turpmāk attiecīgai personai atsaka licences iegādi.

9. Organizatora sniegtie pakalpojumi un pienākumi.
9.1. Organizators sniedz sekojošus pakalpojumus:
– laivu noma;
– makšķerēšanas laipu uzstādīšana;
– makšķerēšanas un vēžošanas inventāra noma;
– ceļa norāžu uzstādīšana;
– ugunskura vietu iekārtošana un malkas sagāde;
– naktsmītņu piedāvāšana,
– autostāvvietu ierīkošana;
– tualešu ierīkošana.
9.2. Organizatoram ir sekojoši pienākumi:
9.2.1. Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību sniegt informāciju 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Madonas novada laikrakstā „Stars” par 
licencētās makšķerēšanas ieviešanu Puduļu ezerā un nodrošināt atbilstošu 
norādes zīmju izvietošanu ezerā vai tā piekrastē;

9.2.2. Nodrošināt makšķerēšanas un vēžošanas licenču pieejamību un 
realizāciju licencētās makšķerēšanas un vēžošanas periodos saskaņā ar šī 
Nolikuma 6. punktu:

9.2.3. Realizēt un uzskaitīt makšķerēšanas un vēžošanas licences atbil-
stoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

9.2.4. Nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali 
atbilstoši šī Nolikuma 7. punktā noteiktām prasībām;

9.2.5. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniegt pārskatu Lauku atbalsta 
dienestam par realizēto makšķerēšanas un vēžošanas licenču veidiem, ie-
gūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;

9.2.6. Uzskaitīt lomus un sniegt attiecīgās ziņas zinātniskajam institū-
tam “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” 
līdz nākamā gada 1. februārim, par iepriekšējo gadu:

9.2.7. Līdz katra gada 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pār-
skatu par veiktajiem ūdenstilpnes apsaimniekošanas un zivju resursu pa-
pildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par izveidotās infrastruktūras 
uzturēšanu:

9.2.8. Noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta vai paš-
valdības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju re-
sursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

9.2.9. Iepazīstināt makšķerniekus un vēžotājus ar šo Nolikumu;
9.2.10. Papildināt zivju un vēžu krājumus ezerā, ja to ikgadējā nozveja 

sasniedz Puduļu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos minē-
tos apjomus.

10. Kontrole un atbildība.
10.1. Šajā Nolikumā ietverto noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vi-

des dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori, kā arī organiza-
tors un 9.2.8. punktā minētā persona.

10.2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu 
un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārvalde, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts ieņēmumu 
dienests un attiecīgā pašvaldība, ezera īpašnieki.

10.3. Ja licences saņēmējs ir pārkāpis šajā Nolikumā minētos noteiku-
mus, tam tiek atņemta licence.

10.4. Nolikumā ietverto noteikumu pārkāpēji saucami pie administratī-
vās atbildības vai kriminālatbildības likumos noteiktajā kārtībā.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13
„Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības  
29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 13  
„Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Pašreizējās situācijas raksturojums Puduļu ezers Mārcienas pagastā saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu ir privātais ezers. Madonas 
novada pašvaldībai Artūrs Punovskis iesniedza apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem nolikumu 
par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Puduļu ezerā. Nolikums ir saskaņots ar Ministru kabineta 
14.10.2005. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”10. punktā 
minētajām institūcijām. 

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Zvejniecības likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka  pašvaldība izdod saistošos noteikumus 
licencētai amatierzvejai — makšķerēšanai un zemūdens medībām — tās administratīvajā teritorijā 
esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos ūdeņos 
paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 
14.10.2005. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”13.
punkts nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar saistošajiem 
noteikumiem.     
Saistošo noteikumu mērķis ir regulēt zivju un vēžu ieguves laiku, kā arī makšķernieku un 
vēžotāju skaitu, limitētu zivju un vēžu krājumu izmantošanu un nodrošinātu zivju un vēžu 
krājumu regulāru atjaunošanu, balstoties uz Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta 
2004. gadā izstrādātajiem Puduļu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Puduļu ezerā licencētās makšķerēšanas un vēžošanas noteikumus;  
vides un dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu, 
realizāciju; licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizētāja pienākumus un tiesības.  

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

7. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  Saistošo 
noteikumu projektu

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

PASKAIDrojUMA rAKStS
Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu 
„Nolikums licencētai makšķerēšanai un vēžošanai Puduļu ezerā” 

apstiprināti
ar Madonas novada pašvaldības
domes 28.04.2011. lēmumu (prot. nr. 9; 34. p.)
izdoti saskaņā ar likuma “par pašvaldībām”  43. panta  
pirmās daļas 3. punktu un likuma „par nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 4. punktu
    

1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2011. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā” 
šādus grozījumus: 

1.1.izteikt saistošo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4. punktu šādā redakcijā:

4.2. Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām 
pārtikas un nepārtikas precēm

4.2.1. Madonas pilsētā 10,-

4.2.2. Pagastu teritorijās 3,- (vai 20,- mēnesī, ja tirgo regulāri –  
ne mazāk kā 12 dienas mēnesī)

4.3. Ziedu tirdzniecība
4.3.1. Pašaudzēto ziedu 1,-

4.3.2. Iepirktu ziedu 5,-

4.4. Augļu koku, ogulāju, dekoratīvo 
stādmateriālu, puķu un dārzeņu stādu, 
dēstu, sīpolu, gumu, sēklu tirdzniecība

3,-

1.2. Papildināt saistošos noteikumu ar 7.¹ punktu:
„Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sorti-

menta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu mak-
sas likmes”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 
14.07.2011.

PASKAIDrojUMA rAKStS
Madonas novada pašvaldības 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 13 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.04.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām 
Madonas novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 apstiprināti ar 2010. gada 29. aprīļa Madonas 
novada pašvaldības domes sēdes lēmumu  saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
3. punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas 4. punktu.

2. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu papildināšana un grozīšana, ņemot vērā pagasta 
pārvalžu ieteikumus par nepieciešamību samazināt nodevas likmes ielu tirdzniecībai.   

3. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek samazinātas nodevu likmes ielu tirdzniecībai:
tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotajām pārtikas un nepārtikas precēm pagastu teritorijās, pašaudzētajiem 
ziediem, kā arī augļu koku, ogulāju, dekoratīvo stādmateriālu, puķu un dārzeņu stādu, dēstu, sīpolu, gumu, 
sēklu tirdzniecībai. 
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar punktu, kas nosaka, ka ja persona vienā tirdzniecības vietā veic 
tirdzniecību ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

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

Nav ietekmes.

6. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, kas varētu būt saistošas privāto tiesību 
subjektiem. 

7. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots interneta vietnē www.madona.lv Madonas 
novada pašvaldības sadaļā „Pašvaldības saistošie noteikumi” – „Saistošo noteikumu projekti” un ir 
pieejams Madonas novada pašvaldības apkalpošanas zālē (Saieta laukums 1, Madona) un novada pagastu 
pārvaldēs.

10.5. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpēju no pienā-
kuma atlīdzināt dabai, Puduļu ezera un tam piegulošo 
zemju īpašniekiem vai organizatoram nodarīto kaitējumu.

11. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības 
ilgums.

11.1. Ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem apstiprinātais Nolikums stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Stars” vai paš-
valdības bezmaksas izdevumā „Madonas Novada Vēstne-
sis”, 14.07.2011.

11.2. Nolikums ir spēkā trīs gadus kopš tā spēkā stā-
šanās brīža.

12. Pielikumi.
12.1. Licenču paraugi (1.– 3. pielikums).
12.2. Licences otrā pusē uzdrukātie svarīgākie licen-

cētās makšķerēšanas un vēžošanas noteikumi, kā arī 
loma uzskaites anketa (pielikums Nr. 4).

12.3. Pasākumu plāns zivju un vēžu krājumu sagla-
bāšanai, papildināšanai un aizsardzībai Puduļu ezerā, 
kā arī nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanai 2011. 
– 2013. gadam (pielikums Nr. 5).

12.4. Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (pieli-
kums Nr. 6, divas lapas).

12.5. Ezera otras daļas īpašnieka pilnvarojums par 
licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanu 
(pielikums Nr. 7).

12.6. Pašvaldības pilnvarojums – līgums par licen-
cētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanu (pieli-
kums Nr. 8).

12.7. Zemesgrāmatu aktu un zemes robežu plānu ko-
pijas (pielikums Nr. 9, divas lapas).

12.8. Saskaņojumi (pielikums Nr. 10, divas lapas)

Ar pielikumiem varat iepazīties Madonas novada 
pašvaldības mājas lapā www.madona.lv vai pašvaldības 
klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā.
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Madonas novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 14 “Par Madonas novada 
pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunāla 
saimniecība” maksas pakalpojumiem”
apstiprināti ar Madonas novada  
pašvaldības domes 28.04.2011.  
lēmumu (prot. nr. 9; 38. p.)
izdoti saskaņā ar Latvijas republikas  
publisko aģentūru likuma 2. panta otro 
daļu un 17. panta otro un ceturto daļu

1. Saistoši noteikumi nosaka Madonas 
novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas ko-
munālā saimniecība” (turpmāk – Aģentūra) 
sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar 
cenrādi (pielikums Nr .1).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpoju-
miem Aģentūra saņem skaidras naudas un 
bezskaidras naudas norēķinu veidā.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot at-
bilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta 
tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu 
samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimniecis-
kās darbības nodrošināšanu saistītu izdevu-
mu samaksai.

4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā 
laikrakstā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas, 14.07.2011.

5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē:

5.1. Madonas novada pašvaldības domes 
sēdes 26.11.2009. lēmuma (protokols Nr. 15) 
1.2. apakšpunkts par „Mētrienas komunālās 
saimniecības maksas pakalpojumiem”.

PASKAIDrojUMA rAKStS
Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14 
„Par Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunāla 
saimniecība” maksas pakalpojumiem””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts „Par Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunāla 
saimniecība” maksas pakalpojumiem” sagatavots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 
17. panta otro un ceturto daļu.

2. Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Publisko aģentūru likums nosaka, ka pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta 
pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu 
sniegšanas jomā un pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus 
saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kuru apstiprina ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā 
saimniecība” sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē. Saistošie noteikumi nepieciešami esošās situācijas 
normatīvajam regulējumam atbilstoši jaunā Publisko aģentūru likuma prasībām.  Jaunu institūciju, 
darba vietu veidošana nav nepieciešama, kā arī nav nepieciešams paplašināt Aģentūras kompetenci, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

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

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

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

Pielikums Nr. 1  
Madonas novada pašvaldības Domes 28.04.2011. sēdē apstiprinā-
tajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 14 (prot. Nr. 9; 38. p.)
Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas komu-
nālā saimniecība” sniegto publisko pakalpojumu izceno-
jumi

Nr. 
p.k.

Pakalpojumi Mērvienība Cena latos 
(bez PVN)

Cena latos 
(ar PVN)

1. Aukstais ūdens ar kanalizāciju Ls/m3 1.33 1,62

2. Aukstais ūdens bez kanalizācijas Ls/m3 0.74 0.90

3. Aukstais ūdens Cilv./mēnesī 2.21 2.70
4. Kanalizācija Cilv./mēn. 1.76 2.15
5. Atkritumi Cilv./mēn. 0.92 1.12

6. Dzīvžoga apcirpšana Ls/st. 4.10 5.00

7. Krūmgrieža,motorzāģa 
izmantošana

Ls/st. 3.28 4.00

8. Zāles pļaušana ar traktorīti Ls/st. 5.99 7.30

9. Trimmera pakalpojumi Ls/st 4.92 6.00

10. Zāles pļaušana ar pļāvēju Ls/st. 4.92 6.00

11. Greidera pakalpojumi:
Ceļu greiderēšana un planēšana

Ls/st. 21.31 26.00

12. Traktora T-150 pakalpojumi:
Sniega tīrīšana
Transporta pakalpojumi
Nostigušas tehnikas izvilkšana

Ls/st. 24.59 30.00 

13. Ugunsdzēsēju  mašīnas 
pakalpojumu izmantošana

Ls/st. 36.89 45.00

14. Zemes urbja izmantošana Ls/st. 2.46 01.03.00

Mūsējie izcīna septiņas medaļas  
Latvijas jaunatnes Olimpiādē, kas 
notika no pirmā līdz trešajam jūlijam 
Jūrmalā, startēja sešpadsmit Madonas 
novada sportisti četros sporta veidos 
– vieglatlētikā, akadēmiskajā airēšanā, 
BMX un pludmales volejbolā. 

Airēšanas sacensībās  Marika Tru-
mekalne izcīnīja divas zelta medaļas 
un vienu bronzas medaļu. Vieglatlē-
tikā trīssoļlēkšanā par Latvijas Jau-
natnes Olimpiādes čempionu kļuva 
Roberts Naglis, bet Didzis Siksalietis 
izcīnīja sudraba medaļu. Tāllēkšanā 
bronzas medaļa Robertam Naglim, 
bet 110 metros bronzas medaļu 
izcīnīja Emīls Ozoliņš.

Paldies arī sportistu treneriem, 
kas sagatavoja sportistus olimpiā-
dei. Vieglatlētikā – Aleksandram un 
Anitai Krauklīšiem, Zigmāram Gul-
bim, pludmales volejbolā – Jānim 
Sudāram, BMX – Jānim Kuprānam, 
kā arī Marikas Trumekalnes trenerei 
Murjāņu sporta ģimnāzijā Elitai Krū-

miņai (akadēmiskā airēšana).
Ar visiem rezultātiem var iepazī-

ties www.olimpiade.lv

MāriS GaiLUMS,
Madonas novada pašvaldības

sporta darba organizators  

Madonieši Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē Jūrmalā.
                            Foto iesūtīja MāriS GaiLUMS

Madonas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 15  
“Madonas novada pašvaldības 
autoceļu un ielu sadalījums 
vasaras uzturēšanas klasēs”
apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 28.04.2011. 
lēmumu (prot. nr. 9;. 44. p.)
Saistošie noteikumi nr. 15 izdoti saskaņā ar 09.03.2010.  
Lr Ministru kabineta noteikumiem nr. 224 „noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām  
un to izpildes kontroli” 4.2. punktu

Šie saistošie noteikumi nosaka:
1. Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu vasaras uzturēšanas klases 
Madonas novadam  kopā.
Kopējais  autoceļu  garums 1045,51 km, kopējais ielu garums 62,23 km, 
tajā skaitā:
A klase  ..................... 0,00 km,  ......................... 0,00 km,
B klase  ..................... 3,43 km,  ......................... 5,94 km,
C klase  ..................... 245,30 km,  ..................... 29,45 km,
D klase ..................... 796,78 km,  ..................... 26,84 km.
2. Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu vasaras uzturēšanas klases 
Madonas pilsētā un novada  pagastos:

KOPSAVILKUMS par Madonas novada pašvaldības ceļu sadalījumu 
vasaras uzturēšanas klasēs

Nr.p.k. Pašvaldība Kop.
gar. km.

Tajā skaitā
A kl. B kl. C kl. D kl.

1. Madonas  pils.
2. Aronas  pag. 93,95 7,21 86,74
3. Barkavas  pag. 53,5 19,3 34,20
4. Bērzaunes  pag. 69,70 15,65 54,05
5. Dzelzavas  pag. 64,88 64,88
6. Kalsnavas  pag. 96,28 36,12 60,16
7. Lazdonas  pag. 9,70 2,43 7,27
8. Ļaudonas  pag. 86,o5 86,05
9. Liezēres  pag. 93,8 57,20 36,60
10. Mārcienas  pag. 70,78 17,41 53,37
11. Mētrienas  pag. 84,08 14,15 69,93
12. Ošupes  pag. 79,68 8,16 71,52
13. Praulienas  pag. 84,50 39,70 44,80
14. Sarkaņu  pag. 105,35 1,00 30,40 73,95
15. Vestienas  pag. 53,26 53,26
Kopā: 1045,51 3,43 245,30 796,78

KOPSAVILKUMS par Madonas novada pašvaldības ielu sadalījumu 
vasaras uzturēšanas klasēs

Nr.p.k. Pašvaldība Kop.
gar.km.

Tajā  skaitā
A kl. B kl. C kl. D. kl.

1. Madonas  pils.
2. Aronas  pag. 5,31 1,78 3,53
3. Barkavas  pag. 6,70 6,70
4. Bērzaunes  pag. 3,24 3,24
5. Dzelzavas  pag. 2,72 1,05 1,67
6. Kalsnavas  pag. 11,42 7,74 3,68
7. Lazdonas  pag. 2,93 2,93
8. Ļaudonas  pag. 6,68 6,68
9. Liezēres  pag. 2,90 2,90
10. Mārcienas  pag. 3,02 3,02
11. Mētrienas  pag. 3,23 3,23
12. Ošupes  pag. 3,83 3,83
13. Praulienas  pag. 3,98 3,98
14. Sarkaņu  pag. 3,00 2,70 0,10 0,20
15. Vestienas  pag. 3,2 7 3,27
Kopā: 62,23 5,94 29,45 26,84

3. Madonas  novada  pašvaldības  autoceļu  un  ielu  vasaras  uzturēšanas  
klašu izvērstu  sadalījumu  Madonas  pilsētā  un  pagastos saskaņā ar pieli-
kumiem (Nr. 1 –14). 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā  LR likuma „Par pašvaldībām”45. panta 
noteiktajā kārtībā, 14.07.2011.

PASKAIDrojUMA rAKStS 
Madonas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem „Madonas novada pašvaldības autoceļu 
un ielu sadalījums vasaras uzturēšanas klasēs”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases 
Madonas novadā vasaras sezonai. 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem 
Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. 
apakšpunktu, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprina autoceļu uzturēšanas klases.

Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klases Madonas novada pašvaldības teritorijās, 
atbilstoši transportlīdzekļu satiksmes intensitātei, lai 
nodrošinātu pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanu, 
ievērojot noteiktās prasības, un veiktu to izpildes kontroli      

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Papildus izdevumi, sakarā ar saistošo noteikumu pieņemšanu 
un to izpildi netiek plānoti. Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Saistošo noteikumu pieņemšana neradīs būtisku ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

6. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām. Jaunas 
insti tūcijas saistošo noteikumu ieviešanai nav nepieciešams 
veidot.

7. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots www.madona.lv sadaļā Domes dokumenti/
Pašvaldības saistošie noteikumi/Saistošo noteikumu projekti.
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Līgo svētku priekšvakarā Praulie-
nas pagastā kultūras ļaudis svinēja 
svētkus – kā uzsver Sarmīte Lazdiņa 
– savu 85. gadadienā atdzimšanu 
svinēja Saikavas tautas nams. 

Nama rekonstrukcijas gaitā tika 
veikta jumta konstrukciju atjau-
nošana, jumta seguma maiņa un 
siltināšana, vējtvera, foajē un katlu 
telpas izbūve, skatuves konstrukciju 
nomaiņa, zāles sienu kosmētiskais 
remonts, zāles grīdas seguma izbūve, 
logu un durvju nomaiņa, ūdensvada 
un kanalizācijas izbūve, apkures un 
vēdināšanas sistēmas izveidošana, 
elektroapgādes un zibensaizsardzī-
bas izbūve. Tāpat tika veikta admi-
nistrācijas telpu izbūve mansardā, 
starpsienu un aktieru telpas izbūve 
zem skatuves, koka kāpņu izbū-
ve foajē, parketa grīdas iesegums 
zālē, dūmeņu pārmūrēšana, jaunu 
sanmezglu izbūve, kā arī teritorijas 
labiekārtošana. 

Par atklāšanas svinīgo sarīkojumu 
Saikavas tautas nama vadītāja Sarmīte 
Lazdiņa stāsta: „ Atklāšanas pasāku-
mā bija ieradies daudz cilvēku. Kopā 
ar Saikavas amatierteātra aktieriem 
Līgu Taukuli, Maigoni Lauvu, Inesi 
Lapiņu un Vilni Karlsonu koncerta 
laikā izstaigājām Saikavas vēstures  
un kultūras dzīves atmiņu takas. 
Pagasta jauktais koris un sieviešu 
ansamblis Ingas Avišānes vadībā 
dziedāja skaistas dziesmas, kā arī ska-
nēja koklētājas Samantas Cerukas un 
skanīgais Annas Avišānes dziedājums, 
bet, jauno prožektoru apmirdzēti, 

Latvijas pašreizējais administratīvais 
iedalījums devis jaunu saturu vārdam 
“novads”. Bija laiks, kad novada 
jēdzienu pamatā saistīja ar trijām 
Latvijas daļām – Kurzemi, Latgali un 
Vidzemi. Pēc Livonijas sabrukuma 
16. gadsimtā šim teritorijām pa lai-
kam bija atšķirīga attīstības gaita un 
politiskā pakļautība. Latgales puses 
savdabība pētīta un uzsvērta jau 
ilgāku laiku, pievērsta uzmanība arī 
atsevišķi Kurzemei. Nu sācis veidoties 
arī iestādījums tieši dziļākai Vidzemes 
izzināšanai.

29. jūnijā Valmierā Vidzemes 
augstskolā tika parakstīti biedrības 
“Vidzemes kultūrvēsturiskā manto-
juma pētniecības centrs” statūti. Bez 
augstskolas – pirmā rosinātāja, kā 
dibinātāji parakstījās arī Cēsu, Mado-
nas, Turaidas un Valmieras muzeju 
pārstāvji. Madonas muzejs līdzdalību 
biedrībā saskaņoja ar novada pašval-
dības domi

Biedrība izvirza mērķi apzināt, 
pētīt un popularizēt Vidzemes kultūr-
vēsturisko mantojumu Latvijas un 
Eiropas kontekstā, atklāt Vidzemes 
reģionālās identitātes veidošanās 
procesus. Statūti paredz 9 dažādus vir-
zienus šo mērķu pildīšanai. Rīcības ie-
tvers vēstures izpētes veicināšanu un 
saskaņošanu, pētījumu publiskošanu 
konferencēs, rakstos, arī plašsaziņas 
līdzekļos, līdzdalību izglītības prog-
rammu sagatavošanā, konsultācijas 
par kultūrvēsturiskā mantojuma ob-
jektiem, sadarbību ar citām līdzīgām 
organizācijām un privātpersonām.

Par biedrības valdes priekšsēdē-
tāju ievēlēta Vidzemes augstskolas 
docente Beata Paškevica. Institūcijas, 
kas apņēmās iekļauties biedrībā, 
protams, turpinās savus ierastos dar-
bus, taču reizē tos savstarpēji vairāk 

koordinēs. Kā pirmais koppasākums 
vēl šī gada beigās iecerēts novada 
vēstures izzināšanas novērtējums. 
Savā ziņā tieši muzeji ir tie, kas izzina 
šejienes pagātnes notikumus, norises, 
to saistību ar pārējo pasauli. Savulaik 
vismaz viens tāds muzejs bija  katrā 
rajonā. Ievadā pieminētā adminis-
tratīvi teritoriālā reforma stāvokli 
mainījusi, piemēram, kādreizējā Ma-
donas rajona Lubānas novadā šobrīd 
nav pašvaldības muzeja. Ir tur vairāki 
zinoši interesenti, arī mūsu muzejā ir 
materiālu kopums saistībā ar to pusi. 
Savu ieguldījumu spēj dot arī augst-
skola, kurai nosaukumā Vidzemes 
vārds. Izpētē var iekļauties studenti, 
kas nāk no dažādam vietām.

Tālākas ieceres saistās ar Vidze-
mes skolotāju semināra veidotāja un 
pirmā vadītāja 1939. – 1881. g. Jāņa 
Cimzes (1814–1881) 200. dzimšanas 
dienu. No šīs mācību iestādes nāca 
daļa tautas atmodas darbinieku, 
pirmo lauku kultūras kopēju, koru 
dibinātāju. “Skolotāju skolotājs” dzi-

mis netālu no Raunas, pats mācījies 
Vācijā, iepazinies arī ar Austrijas Itāli-
jas, Šveices tālaika izglītības sistēmu. 
Viņa vadītais seminārs atradās Valmie-
rā, pēc tam Valkā. Seminārā skolojās 
arī Dienvidigaunijas cilvēki, kas tāpat 
tolaik dzīvoja Vidzemes guberņā. Tā 
nu Cimze sasaista Vidzemi ar pārējo 
Eiropu.

inDULiS zVirGzDiņš

Vidzemes kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšanā piedalās 
arī madonieši

renovēta vēl viena novada 
kultūras iestāde

uz atjaunotās skatuves ar raitiem 
deju soļiem sevi pieteica deju kopa 
„Saikavieši” Jolantas Anusānes vadī-
bā, Praulienas bērnu deju kolektīvs 
„ZIG-ZAG” un Praulienas bērnudārza 
mazie dejotāji vadītājas Daiga Mader-
nieces vadībā. Dziļu aizkustinājumu 
raisīja Praulienas amatierteātra mei-
tenes – Mare (Māra Gaidule) un Lille 
(Lilita Cimdiņa) Vijas Miškas vadībā. 

Paldies visiem, kas pielikuši roku, 
lai šis tautas nams būtu tāds, kāds ir 
šobrīd – Praulienas pagasta pārvaldes 

vadītājam Valdim Gotlaufam, Mado-
nas novada domes priekšsēdētājam 
Andrejam Ceļapīteram, Madonas 
novada kultūras darba organizatoram 
Jānim Kļaviņam, nodibinājuma „Ma-
donas novada fonds”vadītājai Jogitai 
Baunei, projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciālistam Jānim Melnu-
pam, projekta būvuzraugam Andrim 
Garančam, SIA „Vidzeme - 90”vadītā-
jam Genādijam Nikandrovam.”

Dzintra StraDiņa

Sarkano lentu pārgriežot, atjaunoto tautas namu svinīgi atklāja Madonas 
novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, SIA „Vidzeme - 90” 
vadītājs Genādijs Nikandrovs, Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis 
Gotlaufs un Saikavas tautas nama vadītāja Sarmīte Lazdiņa.
                             Foto iesūtīja SarMĪte LazDiņa

2011. gada jūlijs

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

29. jūnijā tika parakstīti biedrības statūti. 1. no kreisās – Līvija Zepa,  
vidū – Beata Paškevica.                            Foto iesūtīja inDULiS zVirGzDiņš

Informācija par sestdienu 
vilcienu Nr. 604*/603* 
rīga–Gulbene–rīga

Dīzeļvilciens nr. 604* rīga–Gulbene ik sestdienu no rīgas atiet plkst. 
8:29, no Jaunkalsnavas stacijas – plkst. 10:42, no Mārcienas – plkst. 10:57, 
no Madonas – plkst. 11:12 un Gulbenē pienāk plkst. 12:16. 

Pasažieri, kuri vēlas apskatīt interesantākos Ziemeļvidzemes tūrisma ob-
jektus, no Gulbenes stacijas plkst. 13:00 var turpināt ceļu ar Bānīti šaursliežu 
dzelzceļa maršrutā Gulbene–Alūksne (sīkāka informācija http://www.banitis.
lv/”www.banitis.lv).

Atceļā no Alūksnes pēc Bānīša Alūksne–Gulbene pienākšanas Gulbenes 
stacijā plkst. 16:45 tā pasažieri ar dīzeļvilcienu Nr. 603* Gulbene (plkst. 
17:10)–Rīga (21:06) var atgriezties Madonā, kur vilciens pienāk plkst. 18:19, 
Mārcienā (plkst. 18:35) vai Jaunkalsnavā (plkst. 18:51).

Dīzeļvilciens nr. 604*/603* rīga–Gulbene–rīga kursēs katru sestdienu.

ViLcienU kUStĪBaS SarakStS MaršrUtā 
rĪGa–MaDOna–GULBene  

(no 2011. gada 29. maija)

S. paBĒrza,
aS „pasažieru vilciens” pasažieru pārvadājumu organizācijas daļas 

vad. inženiere

* - vilciens tiek norīkots vai atcelts pēc atsevišķa rīkojuma
ª  Piezīme: Autobusa Gulbene–Madona maršrutā norādītas tikai sākuma un gala pieturas (pavisam 
maršrutā ir iekļautas 20 pieturvietas)

Gulbene Madona Gulbene

Vilciena Nr. 604* 620*
Izpildes dienas sestdienās katru dienu,  

izņemot 
2011. gada   

2. un 4.septembri,  
17. un 20. novembri,  

23., 26. un  
30. decembri

Autobuss 
Madona-Gulbene

2011. gada 
 2. un 4. septembrī,  

17. un 20. 
novembrī,  
23., 26. un  

30. decembrī

Rīgas pasaž. stac. 8.29 19.07 19.07
Jāņavārti 8.38 19.15 19.15
Ogre 9.02 19.39 19.39
Lielvārde 9.16 19.52 19.52
Kaibala 9.22 19.58 19.58
Jumprava 9.29 20.04 20.04
Skrīveri 9.38 20.13 20.13
Aizkraukle 9.49 20.22 20.22
Koknese 10.00 20.32 20.32
Alotene 10.10 20.41 20.41
Pļaviņas 10.20 20.51 20.51
Spīgana 21.02 21.02
Jaunkalsnava 10.42 21.15 21.15
Kalsnava 21.23 21.23
Mārciena 10.57 21.31 21.31
Madona 11.12        21.45       21:55ª 21,46
Cesvaine 11.33 22,07
Dzelzava 22,18
Jaungulbene 22,35
Elste 22,45
Gulbene 12.16 23:15ª 22,57

* - vilciens tiek norīkots vai atcelts pēc atsevišķa rīkojuma
ª  Piezīme: Autobusa Madona–Gulbene maršrutā norādītas tikai sākuma un gala pieturas
(pavisam maršrutā ir iekļautas 20 pieturvietas)

Bānītis  
GULBENE–ALŪKSNE

Bānītis  
GULBENE–ALŪKSNE

Gulbene Madona Gulbene

Vilciena Nr. 619 619* 603*

Izpildes dienas 2011. gada 
 3. un 5.septembrī,  

18. un 21. 
novembrī,  
24., 27. un  

31. decembrī

Autobuss 
Gulbene-Madona

katru dienu, izņemot 
2011. gada   

3. un 5. septembri,  
18. un 21. novembri,  

24., 27. un  
31. decembri

sestdienās

Gulbene 3.57 3:40ª 17.10

Elste 4.09

Jaungulbene 4.18

Dzelzava 4.34

Cesvaine 4.46 17.58

Madona 5.07   5:00ª       5.07 18.20

Mārciena 5.23 5.23 18.36

Kalsnava 5.31 5.31

Jaunkalsnava 5.40 5.40 18.51

Spīgana 5.52 5.52

Pļaviņas 6.04 6.04 19.14

Koknese 6.21 6.21 19.35

Aizkraukle 6.32 6.32 19.52

Skrīveri 6.43 6.43 20,04

Lielvārde 7.01 7.01 20,22

Ogre 7.15 7.15 20.36

Jāņavārti 7.44 7.44 20.58

Rīgas pasaž. stac. 7.52 7.52 21,06

ViLcienU kUStĪBaS SarakStS MaršrUtā 
GULBene–MaDOna–rĪGa  

(no 2011. gada 29. maija)


