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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Madonas kultūras namā jau sešpadsmito reizi norisinājās gada  
sporta svētku sarīkojums – Madonas novada “Sporta Laureāts 2013”. 

Noskaidroti labākie

Madonas novada pašvaldības 
un Bērnu un jauniešu sporta 
skolas rīkotā pasākuma 
ietvaros tika godināti 
Madonas novada labākie 
sportisti un treneri dažādās 
disciplīnās – vieglatlētikā, 
distanču slēpošanā, biatlonā, 
orientēšanās sportā, volejbolā, 
basketbolā, futbolā, BMX, 
spēka trīscīņā, motosportā, 
sporta šaušanā, karatē, sporta 
tūrismā, skvošā, veterānu 
sportā, kā arī tika godināti 
sporta atbalstītāji un tie, kas 
ieguldījuši lielu darbu sporta 
attīstībā. Tika apsveikta arī 
aktīvākā pagasta pārvalde, 

šoreiz tā bija Mētrienas 
pagasta pārvalde.

Pasākuma gaitā laureātus un 
viesus priecēja Ogres deju grupas 
priekšnesums, atlētisko ielu vin-
grotāju šovs, bērnudārza audzēk-
ņu dzīvespriecīgā dziedāšana, kā 
arī akordeonista Sergeja Ivanova 
koncerts. 

Uzrunājot klātesošos, Mado-
nas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Lungevičs uzsvēra, ka Madona 
novadā nevar izcelt vienu kon-
krētu sportu vai sportistu, jo Ma-
donas novada spēks ir dažādība, 
tāpēc uzvarētāji ir visi, kas go-
dam pārstāvējuši Madonas nova-
da vārdu. 

Tā kā sports ir viena no Ma-

donas novada pašvaldības prio-
ritātēm, tad pašvaldība iespē-
ju robežās atbalsta sportistus ar 
finansējumu, kā arī nodrošina 
sporta infrastrukūru un pilnvēr-
tīgu Madonas Bērnu un jauniešu 
sporta skolas darbību. Pašvaldī-
bas atbalsts sportam katru gadu 
aug, šogad no pašvaldības budže-
ta tam atvēlēti vairāk nekā divi 
simti tūkstoši eiro.

To, ka Madonas novadā ir 
daudz izcilu sportistu, apliecina 
vairāk nekā 100 godalgoto vie-
tu ieguvēji. Viens no tiem ir Lat-
vijas čempions motokrosā MX1 
klasē un 2. vietas ieguvējs Super-
kausā Dāvis Ivanovs. Viņš moto-
krosā ir kopš mazotnes un gadu 
gaitā piedzīvojis gan lielus zau-
dējumus, gan traumas, gan fi-

nansiālus ieguldījumus. Dāvis 
uzskata, ka viņa panākumu pa-
matā ir darbs: “Jāstrādā ir pa-
šam, jāstrādā ir komandai un 
jāstrādā ir atbalstītājiem.” Ne-
noliedzami, motokross ir bīstams 
sporta veids, taču tas Dāvi neuz-
trauc, viņam vēl ir mērķi, kas jā-
sasniedz. Šogad plāno startēt arī 
pasaules čempionāta motokro-
sā posmos ārzemēs, kā arī Nāci-
ju Motokrosā, kas šī gada rudenī 
notiks Latvijā – Zelta Zirga mo-
totrasē.

Veiksmi 2014. gadā mūsu no-
vada visu paaudžu sportistiem!

EDīTE MiķELSONE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ierosina  
Jāņa Simsona  
vārda 
piešķiršanu 
31. janvāra vakarā Madonas mākslas 
skolā norisinajās Madonas mākslas 
skolas dibinātāja un pirmā direktora 
Jāņa Simsona atmiņu vakars, kurā viņa 
laika biedri, bijušie audzēkņi un citi 
dalījās atmiņās par kopā piedzīvoto, 
izdarīto un sajusto. Vakara gaitā tika 
demonstrēti Žaņa Bezmera video 
„Madonas mākslas skolai – 20”  
un „Madona. Mākslas dienas.1988”.

Vakara gaitā tika apspriestas ie-
ceres par Jāņa Simsona vārda pie-
šķiršanu Madonas mākslas skolai. 

Madonas puses kultūras ļaudis 
joprojām atceras, kā īsi pēc Mākslas 
Akadēmijas beigšanas Jānis Simsons, 
jauns un enerģisks mākslinieks, 1974. 
gadā ieradās Madonā. Madonas kul-
tūras nama paspārnē viņš nodibināja 
mākslas pulciņu, kas ieguva lielu po-
pularitāti un kalpoja kā stimuls māks-
las skolas pirmsākumiem, kas oficiā-
li tika nodibināta gadu vēlāk. Būtiski 
pieminēt, ka tā tolaik bija pirmā šāda 
tipa skola Latvijā. 

J.Simsona dzīvesbiedres Daigas 
Simsones atmiņās šis laiks iespiedies 
kā pavisam romantisks – no Rīgas 
pārvākušies uz mazo Madonu, jaunā 
ģimene uzsāka dzīvi prom no pazīsta-
mā. Padomju laikos krāsas, papīri un 
nepieciešamie materiāli bija grūti pie-
ejami, tāpēc, lai mācības tiktu nodro-
šinātas, kopā ar citiem pasniedzējiem 
Daiga devās uz kaimiņvalstīm iegādā-
ties materiālus. Arī remontus veica 
pašu spēkiem. “Viss sākts no nekā,” 
atmiņu vakarā atzīst Daiga. 

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja mākslas izstāžu or-
ganizatore un tekstilmāksliniece Ine-
se Jakobi bija viena no pirmajām Ma-
donas mākslas skolas pasniedzējām. 
Audzēkņiem mācīja kompozīciju un 
gleznošanu. Māksliniece uzskata, ka 
ar mākslas skolas ienākšanu Madonā 
sākās jauna un citādāka dzīve – krā-
saina, interesanta un radoša. Tika rī-
kotas izstādes, konkursi, karnevāli un 
skates. Viens no populārākajiem tā 
laika pasākumiem bija gleznu izstā-
de – konkurss “Arona”, ko  finansiāli 
atbalstīja lauksaimniecības ražošanas 
“Arona” vadītājs Vilis Sniedze. 

Māksla Jānim Simsonam nozīmē-
ja visu. Viņš tai veltīja visu savu dzīvi. 
Tāpat viņš bija arī Latvijas patriots. 
Atmodas laikā Jānis aktīvi darbojās 
Tautas frontes veidošanā toreizējā 
Madonas rajonā, viņš izstrādāja aici-
nājuma projektu Madonas rajona ie-
dzīvotājiem. Kopā ar “Atmodas” re-
daktori Baibu Migloni rediģēja un pa 
naktīm drukāja avīzi, lai jau nākama-
jā rītā tā nonāktu pie iedzīvotājiem.

Atceres sarīkojumā mākslinieka 
draugi un domubiedri atzina, ka Jā-
nis bija cilvēks, kas mainīja Madonas 
rajona iedzīvotāju dzīves. Cilvēki vi-
ņu mīlēja un cienīja. Viņš ienesa krā-
sas, radošumu un prieku. Viņš cīnī-
jās par Latvijas brīvību līdz pēdējam 
savas dzīves mirklim, kad 1989. gada 
14. jūnijā mīklainos apstākļos tika at-
rasts miris savā nodegušajā dārza mā-
jiņā ārpus Madonas. 

Pasākuma dalībnieki bija vienis-
prātis, ka J.Simsons ir pelnījis, lai Ma-
donas mākslas skola tiktu nosaukta 
viņa vārdā. 

E. MiķELSONE

Jāņa Rukmaņa trenētie jaunie futbolisti ar patiesu prieku 
saņēma Sporta laureāta goda medaļas.

Deputāte Valda Kļaviņa sveic 
novada spēcīgākos sportistus.

Novada sporta dzīves virzītāji 
svētku brīdī.

Motosporta 
izcilnieks  

Dāvis Ivanovs.

Priekšnesumos – 
ielu vingrotāji.

Deputāts Raimonds Aizstrauts sveic jaunos 
sporta laureātus.

Treneris Dainis Vuškāns (2. no labās) ar audzēkņiem biatlonistiem.   

E. MiķELSONES un A. VEcKALNiņA foto.
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Par Projektu “Madonas novada Praulienas Pagasta 
Praulienas ciema ūdensaimniecības attīstības ii kārta”

ieGuldīJums  
taVā nākOtnĒ

Madonas novada 
pašvaldības 
domes  
10. janvāra 
ārkārtas sēdes 
pārskats

izglītība
1. Veic valsts 

mērķdotācijas sa-
dali Madonas nova-

da pašvaldības izglītības iestā-
žu bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirms-
skolas izglītības pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām, Madonas no-
vada pašvaldības interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinie-
ku darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām  no 2014. gada 1. jan-
vāra līdz 31. augustam. 

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības vispārējās pamatiz-
glītības un vispārējās vidējās iz-
glītības iestāžu direktoru darba 
samaksu, Madonas novada paš-
valdības interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu direktoru darba samak-
su, Madonas novada pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestā-
žu vadītāju darba samaksu.

Sports
Piešķir finansējumu EUR 

2395,00 Ļaudonas hokeja lau-
kuma apgaismojuma ierīkoša-
nai.

Sporta pasākumiem, kuru fi-
nansējums ir iekļauts 2014. ga-
da sporta pasākumu tāmē, no-
saka šādu kārtību finansējuma 
piešķiršanai:

1.1. pēc iesnieguma saņem-
šanas Madonas novada paš-
valdībā to izskata Kultūras un 
sporta komitejā;

1.2. ja Kultūras un  sporta 
komiteja atbalsta šo iesniegumu 
un sporta pasākums iekļaujas 
2014. gada sporta pasākumu tā-
mē, izpilddirektors izdod rīkoju-
mu par līdzekļu piešķiršanu;

1.3. ja sporta pasākums neie-
kļaujas 2014. gada sporta pasā-
kumu tāmē un ir nepieciešami 
līdzekļi atbalstam, tad saglabā-
jas iepriekšējā kārtība līdzekļu 
piešķiršanai.

Piešķir finansējumu no Ma-
donas novada pašvaldības pie-
augušo sporta pasākumu tāmes 
līdzekļiem EUR 138,00, pār-
skaitot Latvijas slēpošanas sa-
vienībai pēc rēķina saņemšanas 
Madonas novada pašvaldībā.

Piešķir finansējumu no Ma-
donas novada pašvaldības pie-
augušo sporta pasākumu tāmes 
līdzekļiem EUR 250,00, pārskai-
tot piešķirto finansējumu rallija 
„Alūksne 2014” organizatoriem 
pēc rēķina saņemšanas Mado-
nas novada pašvaldībā. 

Sagatavoja LAiMA LiEPiņA,
Administratīvās nodaļas vadītāja 
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Nolemj izveidot 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
un lūgt Centrālo vēlēšanu komisiju apstiprināt šādus vēlē-
šanu iecirkņus Madonas novada administratīvajā teritorijā: 

Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
MADONAS KULTŪRAS NAMA 
FILIĀLE VIDZEME

Tirgus iela 5, Madona, Madonas nov.

MADONAS KULTŪRAS NAMS Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov.
ARONAS PAGASTA PĀRVALDE Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov.
BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov.
BĒRZAUNES PAGASTA PĀRVALDE Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag.,  

Madonas nov.
SIA “AGRO-DZELZAVA” 
ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov.

KALSNAVAS PAGASTA PĀRVALDE Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.,  
Madonas nov.

LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov.
LIEZĒRES PAGASTA PĀRVALDE “Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pag., Madonas nov.
ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.
MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov.
MĒTRIENAS PAGASTA PĀRVALDE Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pag., Madonas nov.
DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov.
PRAULIENAS PAGASTA 
PĀRVALDE

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pag.,  
Madonas nov.

SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE J. Ramaņa iela 6, Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov.
VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov.
JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS “Jāņukalna Tautas Nams”, Jāņukalns, Kalsnavas pag., 

Madonas nov.
SAIKAVAS BIBLIOTĒKA „Vecsaikava 2” -3, Vecsaikava, Praulienas pagasts, 

Madonas novads

 Mārcienas pagastā

Nolemj lūgt Paš-
valdību aizņēmuma 
un galvojuma kon-

troles un pārraudzības pado-
mi atbalstīt aizņēmuma ņemša-
nu EUR 16 885,68 apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 2 gadiem, projekta 
„Sporta un atpūtas infrastruk-
tūras uzlabošana Mārcienā” ne-
attiecināmo izmaksu segšanai. 
Aizņēmumu plānots sākt apgūt 

2014. gada marta mēnesī un pil-
nībā apgūt 2014. gadā.

Sabiedriskās organizācijas

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības nevalstisko orga-
nizāciju projektu konkursa noli-
kumu. Nosaka īpaši atbalstāmo 
prioritāti 2014. gadā – „Aktīvs 
un veselīgs dzīvesveids – sabied-
rības dzīves kvalitātes veicinā-
tājs”. Nosaka projektu iesnieg-
šanas termiņu – 2014. gada 28. 
februāris.

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības nevalstisko organi-
zāciju projektu konkursa vērtēša-
nas komisiju:

1. Indra Kārkliņa – Madonas 
novada pašvaldības attīstības no-
daļas speciāliste;

2. Ilze Jansiņa  – Madonas no-
vada pašvaldības sociālā  dienes-
ta speciāliste;

3. Valda Kļaviņa – Madonas 
novada pašvaldības domes depu-
tāte;

4. Gunita Kļaviņa – Madonas 
bērnu un jauniešu centra direk-

tore;
5. Artūrs Čačka – Madonas 

novada pašvaldības domes depu-
tāts;

6. Lana Saulone – Madonas 
novada pašvaldības Finanšu no-
daļas auditore.

Sagatavoja LAiMA LiEPiņA,
Administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties   
www.madona.lv vai  
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Madonas novada pašvaldības domes  
21. janvāra ārkārtas sēdes pārskats

madonas novada pašvaldī-
ba laikā no 27.11.2011. līdz 
26.11.2013. ir īstenojusi pro-
jektu “madonas novada Prau-
lienas pagasta Praulienas cie-
ma ūdensaimniecības attīstība 
ii kārta ”nr. 3dP/3.4.1.1.10/11/
apia/cfla/082/019. 

Projekts īstenots Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) līdzfi-

Līdztekus vizuāli pamanāmiem 
pašvaldības īstenotiem 
projektiem, ko redzam pilsētā 
un pagastos, pašvaldībā norit 
arī intensīvs ikdienas darbs. 
Apkopojot statistiski 2013. 
gadu, redzam, cik liels darba 
apjoms norit mūsu nodaļās. 

Juridiskajā nodaļā 2013. gadā: 
sastādīti 1395 līgumi, aizvadītas 
10 administratīvo aktu strīdu 
komisijas sēdes, kurās izskatīti 
27 jautājumi, novadītas 7 Zvej-
niecības un medību tiesību ko-
misija, kurās izskatīts 41 jautā-
jums, veiktas 3 izsoles. Bez tam 
pašvaldības juristi sagatavoju-

ši 18 Administratīvās komisijas 
sēdes, kurās izskatītas 253 lie-
tas, 60 Iepirkumu komisijas sē-
des, 63 Iepirkumu procedūras, 
kā arī izdoti 116 rīkojumi per-
sonāla jautājumos, sagatvoti 55 
darba līgumi un papildus vieno-
šanās.

Savukārt Madonas novada 

paš val dības administratīvā noda-
ļa 2013. gadā saņēmusi 1326 ie-
sniegumus no privātpersonām un 
3858 – no juridiskām personām, 
izsniegusi 737 izziņas, nosūtījusi 
3305 korespondences, kā arī sa-
gatavojusi 28 domes sēdes, ku-
rās pieņemti 849 Madonas nova-
da pašvaldības domes lēmumi.

Mārcienas pagastā

Nolemj rīkot Madonas novada 

Mārcienas pagasta pārvaldes grā-
matvedības uzskaitē esošās kusta-
mās mantas – kravas furgona Ford 

Transit ar reģistrācijas numuru 
DT1976 pārdošanu atklātā mutis-
kā izsolē ar augšupejošu soli 2014. 
gada 11. februārī  plkst. 10.00. Ap-
stiprina automašīnas Ford Transit 
nosacīto cenu 500,00 EUR.

Bērzaunes pagastā 

Veic izmaiņas Bērzaunes pa-
gasta pārvaldes amatu vienību 
sarakstā ar 2014. gada 1. febru-
āri – iekļaut jaunu amata vienī-
bu – Hip-Hop deju grupas vadī-
tājs, amata vienību skaits – 0,13, 
amatalgas likme  EUR 376,00, 
mēneša algas fonds EUR 49,00.

 
Aronas pagastā

Reģistrē dzīvokli ar adre-
si Melioratoru iela 4 – 18, Kusa, 
Aronas pagasts, Madonas novads, 
LV 4847, kopīpašuma domājamās 
daļas no mājas un zemes gabala 
ar kadastra Nr. 70420060510 Ze-
mesgrāmatā uz Madonas novada 
pašvaldības vārda. 

 
Jauniešu lietas

Piešķir EUR 1991,36 (10% 
no attiecināmajām izmaksām) 
biedrības „Bērnu un Jaunie-

šu apvienība „Rīts”” projekta 
„Tehnoloģisko iekārtu iegāde ar 
materiāli tehnisko bāzi Alterna-
tīvajam centram „Rīts”” ID Nr. 
13-05-LL15-L413201-000010 
līdzfinansēšanai. Nolemj slēgt 
līgumu ar biedrību „Bērnu un 
Jauniešu apvienība „Rīts”” par 
finansējuma piešķiršanas izlieto-
šanu un pārskata iesniegšanu.

izglītība

Nolemj, plānojot 2014. gada 
pašvaldības budžetu, paredzēt 
finansējumu pirmsskolas peda-
gogiem darba samaksas paaug-
stināšanai ar 2014. gada 1. sep-
tembri, saskaņā ar 2009. gada 28. 
jūlija Ministru kabineta noteiku-
miem Nr. 836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi”.

Plānojot Madonas pilsētas  
1. vidusskolas 2014. gada bu-
džetu, paredz finansējumu EUR 
1000,00 apmērā skolas 105 gadu 
jubilejas pasākuma un absolven-
tu salidojuma organizēšanai.

Plānojot Madonas pilsētas 2. 
vidusskolas 2014. gada budžetu,  
paredz finansējumu EUR 450,00 
apmērā skolas 70 gadu jubilejas 
pasākuma un absolventu salido-
juma organizēšanai.

Madonas novada pašvaldības domes 31. janvāra sēdes pārskats

Darbs pašvaldības administrācijas nodaļās

nansētās aktivitātes 3.4.1.1.Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000.

3.4.1.1. aktivitātes Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība apdzī-
votās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000 mērķis ir ūdenssaimniecības 
pakalpojumu (ūdensapgādes un no-
tekūdeņu savākšanas un attīrīša-
nas) kvalitātes uzlabošana un pie-

ejamības paplašināšana, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot 
vides piesārņojumu un ūdenstilpju 
eitrofikāciju, sekmējot ūdens resur-
su un energoresursu racionālu iz-
mantošanu.

Projekta īstenošanas kopē-
jā summa – Ls 424348,00, attieci-
nāmās izmaksas – Ls 302796,00, 
no tām atbalsts no ERAF 85% –  

Ls  257376,60. 
Projekta īstenošanas re-

zultātā ir veikta ūdensapgādes 
tīklu un kanalizācijas tīklu re-
konstrukcija un paplašināšana. 
Izbūvēta jauna NAI esošās vie-
tā, nodrošinot kvalitatīvu no-
tekūdeņu attīrīšanu un sama-
zinot piesārņojuma slodzi Ilgas 
upē.
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Rūpēs par iedzīvotāju drošību Madonas novada 
pašvaldība pilsētā uzstādījusi papildus video 
novērošanas kameras. Tās pilsētā izvietotas 
stratēģiski svarīgās vietās, kur bieži tiek izdarīti 
pārkāpumi, pulcējas cilvēki, kā arī vietās, kur ir 
intensīva satiksme: Madonas pilsētas estrādē, 
Upes ielā 3 (pilsētas parks), Poruka un Saules ielu 
krustojumā, Madonas autoostā, pie iekštelpu 
skeitparka, kartingu trasē, Priežu kalnā, pretī 
dzelzceļa pārbrauktuvei Rīgas ielā 2, Raiņa un  
Saules ielu krustojumā pie lielveikala „Rimi”,  
Saieta laukumā, pilsētas apļos, pie Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolas un cituviet. 

Pašlaik pilsētā uzstādīti 18 video novērošanas punkti. 
Kameras darbojas bezvadu režīmā, un dati tiek nepār-

traukti sūtīti uz Madonas policijas iecirkņa dežūrdaļu. Lie-
la nozīme ir Madonas policijas iecirkņa darbiniekiem, jo 
tieši no viņiem ir atkarīgs, cik operatīvi reaģēs uz nekārtī-
bām pilsētā. Ierakstītie dati glabājās arhīvā, lai nepiecieša-
mības gadījumā tos varētu izmantot.

Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris min ga-
dījumu, kad, pateicoties kamerām, ātri un operatīvi izde-
vies noķert personu, kura pirms kāda laika izsitusi Mado-
nas bibliotēkas un muzeja loga stiklus. Kamerā tika fiksēta 
vainīgās personas seja, līdz ar to ļaundaris atrasts ļoti āt-
ri. Pārvaldnieks uzver, ka diemžēl bieži vien tiek demolē-
tas pilsētas autobusu pieturas. Vienas pieturas remonta 
izmaksas lēšamas ap 1400 eiro no nodokļu maksātāju ma-

ciņiem, un tas nav maz. Arī šos huligānus videokameras 
palīdzēs atpazīt un līdz ar to izdosies samazināt noziegu-
mu skaitu.

Vienas kameras jeb video novērošanas vietas izmak-
sas ir aptuveni 1000 eiro, kopējās izmaksas lēšamas ap 
13 000 eiro. Finansējums kameru iegādei rasts no pašval-
dības budžeta. Plānots kameru skaitu pakāpeniski palie-
lināt, kā arī uzlabot novērošanas sistēmas kvalitāti. 

Madonas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt 
viedokli, kur vēl nepieciešamas novērošanas kameras! 
Rakstiet mums sociālajos tīklos draugiem.lv, twitter.com 
vai uz epastu: informacija@madona.lv.

EDīTE MiķELSONE

Madonā uzstādītas papildus novērošanas kameras

Demogrāfiskā situācija Madonas novadā
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi 
demogrāfiskās statistikas galvenos rādītājus par 
2013. gadu un pēdējiem pieciem gadiem.

Iedzīvotāju skaits Madonas novadā  
uz 1. janvāri

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
28 139 27 878 27 601 27 664 27 228 26654

Demogrāfiskā situācija novadā 2013. gadā ir uzlabo-
jusies, tomēr dabiskais pieaugums bijis negatīvs, t.i. mir-
stība par 118 pārsniedza dzimstību. Pēdējo 5 gadu laikā 
iedzīvotāju dabīgais pieaugums ir samazinājies par 715 
iedzīvotājiem. Kopīgais iedzīvotāju skaita samazinājums 
5 gados ir – 1485. 

Demogrāfiskā situācija

Gads Iedzīvotāju skaits gada sāk. Demogrāfiskā situācija
Dzimušie Mirušie Starpība

2009. 28 139 215 391 -176
Vīr. 13 329 (47,4 %)
Siev. 14 810 (52,6 %)

2010. 27 878 204 338 -134
Vīr. 13 208 (47,4 %)
Siev. 14 670 (52,6 %)

2011. 27 601 190 331 -141
Vīr. 13110 (47,5 %)
Siev. 14491 (52,5 %)

2012. 27 664 194 340 -146
Vīr. 13162 (47,6 %)
Siev. 14502 (52,5 %)

2013. 27228 219 337 -118
Vīr. 12990 (47,7 %)
Siev. 14238 (52,3 %)

2014. 26654
Vīr. 12744 (47,8 %)
Siev. 13910 (52,2 %)

KOPĀ: 1022 1737 -715

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2013. gadā re-
ģistrēti 237 jaundzimušie – 118 zēni un 119 meitenes, tai 
skaitā 219 Madonas novada, 18 citu novadu bērni. Visvai-
rāk jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā – 68, Kalsna-
vas pagastā – 19. Vismazāk dzimušo reģistrēts Ošu pes pa-
gastā – 3. 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie 
jaundzimušie pēc norādītās dzīvesvietas

Teritorija/gads 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Kopā 5 gados
Madona 92 63 60 69 68 352
Aronas pagasts 9 11 8 9 10 47
Barkavas pagasts 9 9 8 4 18 48
Bērzaunes pagasts 8 12 13 11 13 57
Dzelzavas pagasts 12 10 8 14 9 53
Kalsnavas pagasts 12 15 15 15 19 76
Lazdonas pagasts 2 6 4 7 4 23
Liezēres pagasts 10 10 7 11 12 50
Ļaudonas pagasts 14 12 10 11 15 62
Mārcienas pagasts 6 7 4 8 9 34
Mētrienas pagasts 2 8 8 8 10 36
Ošupes pagasts 12 10 11 9 3 45
Praulienas pagasts 11 12 19 6 7 55

Sarkaņu pagasts 9 13 15 9 18 64
Vestienas pagasts 7 6 0 3 4 20

Kopā: 215 204 190 194 219 1022

Pieaudzis paternitātē reģistrēto bērnu skaits, tas ir, 
57,8% jaundzimušo piedzimuši vecākiem, kuri nav reģis-
trējuši laulību. Apkopotā informācija liecina, ka jaunāka-
jai māmiņai bija 16 gadi, vecākajai – 46 gadi. Jaunāka-
jam tētim 19 gadi, vecākajam – 54. Četras mammas bērna 
dzimšanas brīdī ir bijušas nepilngadīgas. 

Pamats ziņām par tēvu ierakstīšanai 
dzimšanas reģistrā

Pamats ziņām par 
tēvu / gads

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Vidēji 5 
gados

% % % % % %

Laulībā 40 49,8 43,1 37,6 34,2 59,5
Paternitāte 54 41,4 46,5 55,4 57,8 69,4
Nav ieraksta 6 8,8 10,4 7 8 11

2013. gadā straujāk pieaudzis mātēm dzimušo trešo 
bērnu skaits. Biežāk dzimst pirmie un otrie bērni. 2013. 
gadā reģistrēti 7 dvīņu pāri. 

Kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis

Kurš bērns pēc skaita 
mātei piedzimis / gads

2010. 2011. 2012. 2013. Bērni 
kopā

%

Pirmais 91 91 95 104 381 43,9

Otrais 80 66 78 80 304 35,1

Trešais 29 25 31 41 126 14,5
Ceturtais 12 15 7 10 44 5,1
Piektais 1 3 1 2 7 0,8
Sestais 1 1 0 2 0,2
Septītais 2 1 0 3 0,3

Populārākie zēnu vārdi 2013. gadā bija Markuss un 
Adrians, savukārt neparastākie – Alisters, Amarus, Ītans, 
Lorens un Ronijs. Populārākie meiteņu vārdi – Emīlija un 
Elīna, savukārt neparastākie – Amēlija, Anika, Heidija, 
Milana, Lorete un Lukrēcija. Divi vārdi doti 25 jaundzi-
mušajiem – 10 zēniem un 15 meitenēm.

Pagājušajā gadā reģistrētas 90 laulības, tai skaitā 10 
laulības reģistrētas baznīcā. Palielinājies dzimtsarakstu 
nodaļā noslēgto laulību skaits, bet samazinājies reliģiska-
jās draudzēs noslēgto laulību skaits. Dzimtsarakstu no-
daļa vadījusi 10 laulību ceremonijas ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas telpām. Jaunākajai līgavai bija 19 gadi, bet cie-
nījamākajai – 64. Savukārt jaunākais līgavainis pērn bija 
19 gadus vecs, cienījamākais – 69. Lielākā gadu starpība 
starp līgavaini un līgavu bija 18 gadi.

Laulību sastāvs pēc laulību skaita 2011.– 2013.g. (%)

Kura laulība pēc 
skaita / gads

2011. 2012. 2013. Vidēji %

Pirmā 71,0 77,1 74,4 74,2
vīrieši 34,9 36,2 35,0 35,4

sievietes 36,0 41,0 39,4 38,8
Otrā 23,1 18,1 21,7 20,9

vīrieši 11,3 10,6 13,3 11,7
sievietes 11,8 7,4 8,3 9,2

Trešā 5,9 4,3 2,8 4,3
vīrieši 3,8 2,7 1,1 2,5

sievietes 2,2 1,6 1,7 1,8

Ceturtā 0 0,5 1,1 0,5
vīrieši 0 0,5 0,6 0,4

sievietes 0 0 0,6 0,2

Uzvārda izvēle pēc laulības noslēgšanas (%)

Uzvārda izvēle/gads 2011. 2013. 2014. KOPĀ %

Pāriet vīra uzvārdā 74 80 77 231 83,4

Pāriet sievas uzvārdā 5 1 0 6 2,2

Saglabā pirmslaulības uzvārdu 5 9 8 22 7,9

Pievieno laulātā uzvārdu 9 4 4 17 6,1

Veido kopēju dubultu uzvārdu   1 1 0,4

Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrā tiek izdarītas 
atzīmes par laulības šķiršanu. Skaitļi liecina, ka pērn 75 
reizes reģistros fiksēta laulības šķiršana, kas ir par 7 ga-
dījumiem mazāk nekā 2012. gadā. Biežāk šķirtas 2006. 
un 2010. gadā slēgtās laulības. Ilgākā laulība bija noslēg-
ta 1975. gadā, īsākā – 2012. gadā

2013. gadā nodaļā reģistrēti 398 miršanas gadījumi – 
337 mūsu novada iedzīvotājs, 61 no citām pašvaldībām. 
Miruši 160 vīrieši un 177 sievietes (Madonas novada 
iedzīvotāji), kas ir par 3 mazāk nekā iepriekšējā gadā. 
Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā – 111, Kal-
snavas pagastā – 25, Praulienas pagastā –24. Nāves 
cēlonis 59,3% gadījumos ir sirds un asinsrites sistēmas 
slimības, 14,3% – ļaundabīgi audzēji, 3% – vecums, 5,3% 
– ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas 
(t.sk. ķermeņa atdzišana – 4 cilvēki, saindēšanās ar tva-
na gāzi – 6 cilvēki, noslīkšana – 2 cilvēki, CSN bojāgājušie 
– 2 gājēji), tīšs paškaitējums pakaroties – 5 cilvēki). Di-
vi iedzīvotāji miruši 101 gada vecumā. Vidējais mūža ga-
rums Madonas novadā ir 72,9 gadi, vīriešiem – 66,3 gadi, 
sievietēm – 78,8 gadi.

Mirušie 2009.– 2013.g.

Teritorija/ gads 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Madona 205 97 95 99 111
Aronas pagasts 13 18 12 22 16
Barkavas pagasts 12 27 24 24 19
Bērzaunes pagasts 18 14 20 19 20
Dzelzavas pagasts 18 20 12 22 21
Kalsnavas pagasts 26 29 24 29 25
Lazdonas pagasts 12 5 10 11 8
Liezēres pagasts 12 18 20 21 16
Ļaudonas pagasts 14 22 18 23 18
Mārcienas pagasts 10 14 14 15 14
Mētrienas pagasts 9 11 10 12 7
Ošupes pagasts 13 14 18 11 11
Praulienas pagasts 14 25 25 14 24
Sarkaņu pagasts 10 16 19 8 17
Vestienas pagasts 5 7 10 10 6
Bez noteiktas dzīvesvietas 0 1 0 0 4

Kopā: 391 338 331 340 337

Informācija sagatavota pēc Madonas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas datiem. Informācija demogrāfisko situāci-
ju novadā ataino aptuveni, jo civilstāvokļu aktu reģistrā-
ciju iedzīvotāji var veikt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

ViNETA LAMBERTE,  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Izdoti 21.05.2013. saskaņā ar Zvejniecības likuma 
10. panta trešo daļu un Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumu Nr. 574  
„Licencētās amatierzvejas  makšķerēšanas 
kārtība” 13. punktu. 

i. Vispārīgie jautājumi

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

1.2. Licencētā makšķerēšana Sāvienas ezerā tiek 
ieviesta saskaņā ar MK 2003. gada 14. oktobra notei-
kumiem Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķe-
rēšanas kārtība” un 2008. gada 22. oktobrī Ļaudonas 
pagasta padomes apstiprinātajiem “Sāvienas ezera ziv-
saimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”, ar nolūku 
regulāri (vismaz reizi trijos gados) papildināt ūdens-
tilpnes zivju krājumus, nodrošināt zivju resursu racio-
nālu izmantošanu, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju 
krājumu pavairošanai un aizsardzībai, makšķerēšanas 
tūrisma un attiecīgās infrastruktūras attīstībai. 

1.3. Licencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā, pa-
matojoties uz Madonas novada pašvaldības 2009. ga-
da 9. septembra pilnvarojumu, organizē biedrība mak-
šķernieku klubs „Savieši” (adrese: „Kļavas”, Sāviena, 
Ļaudonas pag., Madonas novads, reģ. Nr. 40008057239, 
mob. tālrunis 26650598).

ii. Makšķerēšanas tiesības

2.1. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Sāvie-
nas ezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ir 
iegādājusies (saņēmusi) attiecīgu licenci.

2.2. Visām personām, izņemot invalīdus un perso-
nas, kas vecākas par 65 gadiem vai jaunākas par 16 ga-
diem – bez licences ir jābūt klāt arī makšķerēšanas kar-
tei un identifikācijas dokumentam.

2.3. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences nepār-
sniedzot šī nolikuma 4.6.1. apakšpunktā norādīto bez-
maksas licenču kopējo limitu, ir tiesīgi saņemt Sāvienas 
ezera krastu zemes īpašnieki, kuru deklarētā dzīves vie-
ta ir Ļaudonas pagastā, un viņu ģimenes locekļi, kā arī 
Ļaudonas pagasta teritorijā dzīvojošie maznodrošinā-
tie iedzīvotāji un makšķernieku kluba “Savieši” biedri. 
Bezmaksas licences paredzētas bērniem un pusaudžiem 
vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 
65 gadiem, invalīdiem un politiski represētajām perso-
nām. Bezmaksas makšķerēšanas licences maznodroši-
nātajai personai izsniedz uz periodu, uz kādu personai 
ir piešķirts maznodrošinātās personas status. Mazno-
drošinātās personas statusu persona apliecina, uzrādot 
pašvaldības izsniegtu izziņu par maznodrošinātās per-
sonas statusa piešķiršanu. 

Sāvienas ezera krastu zemes īpašnieki un viņu ģime-
nes locekļi ir tiesīgi saņemt vienas dienas vai viena mē-
neša makšķerēšanas licenci par samazinātu maksu, pro-
ti, 50% apmērā no licences summas.

2.4. Lai saņemtu bezmaksas vai samazinātas mak-
sas makšķerēšanas licenci, šī Nolikuma 2.3. apakšpunk-
tā minētās personas iesniedz attiecīgu iesniegumu ar 
pamatojumu, uzrādot pamatojumu apstiprinošus doku-
mentus. 

2.5. Pēc šī Nolikuma 4.6.1. apakšpunktā minētā bez-
maksas licenču kopējā limita izmantošanas, papildus 
gada bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķer-
niekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termi-
ņā derīga vienas dienas licence.

iii. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

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

3.2. Licencētā makšķerēšana Sāvienas ezerā notiek 
saskaņā ar MK 2009. gada 22. decembra noteikumiem 
Nr. 1498 “Makšķerēšanas noteikumi”.

iV. Licenču veidi, maksa par licencēm un licenču 
skaits

4.1. Licencētā makšķerēšanā Sāvienas ezerā noteik-
tas šādas licences: 

Licences nosaukums Cena  
EUR/gab.

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

1,50 

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

8,00 

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

15,00 

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

–

4.5. Gada licence, gada bezmaksas licence, mēne-
ša un vienas dienas licences makšķerēšanai Sāvienas 
ezerā dod tiesības tās saņēmējam makšķerēt no krasta, 
no laipas, no laivas vai no ledus saskaņā ar 2009. gada 
22. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1498 
„Makšķerēšanas noteikumi” un šo Nolikumu.

4.6. Kopējais licenču skaits nav ierobežots, izņemot:
4.6.1. bezmaksas licences, kurām noteikts kopējais 

skaita limits 150 gab. un kuras tiek saņemtas saskaņā 
ar šī Nolikuma 2.3. apakšpunktu.

V. Licenču noformēšana un realizācija

5.1. Visās licencēs (paraugs šī Nolikuma pielikumos 
Nr. 2A – 2E) tiek uzrādīts: licences veids, kārtas nu-
murs, cena, derīguma datums vai termiņš, makšķerē-
šanas vieta, lomu uzskaites tabulas paraugs, licencētās 
makšķerēšanas organizētāja rekvizīti, licences izsnie-
dzēja paraksts, izsniegšanas vieta un licences saņēmēja 
vārds, uzvārds, personas kods, paraksts.

5.2. Licencei jābūt noformētai un uzskaitītai atbil-
stoši Valsts ieņēmuma dienesta prasībām.

5.3. Licences pārdod Madonas novada Ļaudonas pa-
gasta “Kļavās”, tel.: 26650598, no plkst. 4.00–24.00. 
Kā arī licences var iegādāties veikalā “Sāviena”, adre-
se: “Strauti”, Sāviena, Ļaudonas pagasts, Madonas no-
vads, no plkst. 8.00 līdz 19.00, t. 64828444.

 
Vi. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

6.1. 30% no licenču realizācijā iegūtās kopējās sum-
mas reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu 
un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu) tiek pārskai-
tīti valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmu-
mu veidošanai.

6.2. 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās sum-
mas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā 
un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēša-
nai un tās pārvaldes nodrošināšanai, zivju mazuļu iegā-
dei zivju resursu papildināšanai, Sāvienas ezera krastu 
sakopšanas darbiem, zivju aizsardzībai, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruk-
tūras izveidošanā un uzturēšanā.

Vii. Lomu uzskaite

7.1. Visu makšķerēšanas licenču īpašnieku obligāts 
pienākums neatkarīgi no licenču veida ir atgriezt licen-
ces ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu, tās tieši iesnie-
dzot iegādes (saņemšanas) vietā vai nosūtot pa pastu, ie-
vērojot šādus termiņus:

7.1.1. vienas dienas licenci 3 dienu laikā pēc tās iz-
mantošanas;

7.1.2. viena mēneša vai gada licences 7 kalendāro die-
nu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

7.2. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no tās vei-
da obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot makšķernie-
ku lomu uzskaites tabulā zivju sugu, loma lielumu (ziv-
ju skaitu) un svaru.

7.3. Aizpildītās licences ar lomu uzskaites anketām 
licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 
1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā Pār-
tikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūts “BIOR”. Vienas dienas licenču īpašniekiem, 
kuri nebūs atgriezuši attiecīgās licences 7.1. punktā no-
rādītajos termiņos vai sakarā ar cita veida pārkāpumu, 
būs liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences mak-
šķerēšanai Sāvienas ezerā tekošajā gadā.

7.4. Mēneša licenču un gada licenču (neatkarīgi no to 
veida) – īpašniekiem, kuri neatgriezīs attiecīgās licences 
vai sakarā ar cita veida pārkāpumu, būs liegta iespēja ie-
gādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Sāvienas 

ezerā tekošajā un nākošajā gadā.

Viii. Licencētās makšķerēšanas Nolikuma prasību 
ievērošanas kontrole

8.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas noteikumu 
ievērošanu Sāvienas ezerā veic Valsts vides dienesta valsts 
vides inspektori, policija un zemessardze. Kontroli veic arī 
Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un Madonas 
novada pašvaldības zivju resursu aizsardzībai un uzrau-
dzībai pilnvarotas amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt 
protokolu par licencētās makšķerēšanas noteikumu pār-
kāpumu un nosūtīt to institūcijai vai amatpersonai, kura 
pilnvarota izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu.

8.2. Licencētās makšķerēšanas kontrolē savas kompe-
tences ietvaros piedalās arī licencētās makšķerēšanas or-
ganizētājs.

iX. Vides un dabas resursu aizsardzības  
prasības

9.1. Makšķerniekiem ir jāievēro normatīvajos aktos 
noteiktās vispārējās vides aizsardzības prasības.

9.2. Kurināt ugunskurus un izmest sadzīves atkritu-
mus atļauts tikai šim nolūkam norādītās speciālās vietās.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja 
pienākumi

10.1 Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību sniegt 
informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Madonas 
reģiona laikrakstā “Stars” par saistošiem noteikumiem li-
cencētās makšķerēšanas ieviešanu Sāvienas ezerā un no-
drošināt atbilstošu labi saskatāmu norādes zīmju izvieto-
šanu tās piekrastē;

10.2. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību 
saskaņā ar šī Nolikuma 5.3. apakšpunktu;

10.3. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas li-
cences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.4. Nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot mak-
šķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī Nolikuma 6. 
punktam;

10.5. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uz-
skaites žurnālā;

10.6. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī 
Nolikuma VII. nodaļā noteiktai kārtībai;

10.7. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu;
10.8. Nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides 

dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās 
personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resur-
su aizsardzības un uzraudzības pasākumos; 

10.9. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts 
vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem 
ūdenstilpnes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī Nolikuma 
6.2. apakšpunktā paredzētiem pasākumiem zivju resursu 
papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerē-
šanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izvei-
došanā un uzturēšanā.

Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Rīga, Republikas 
laukums 2, LV 1981) pārskatu par licencēto makšķerē-
šanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim 
– par iepriekšējo pusgadu un pārskaitīt valsts pamatbu-
džetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas 
līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences di-
vas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecī-
gi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim 
par otro pusgadu;

10.10. Līdz katra gada 1. februārim iesniegt valsts zi-
nātniskajā institūtā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” makšķernie-
ku aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences zivju resursu 
novērtēšanai;

10.11.  Sagatavot makšķerēšanas vietas un iznomāt 
laivas;

1.012. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar 
2008. gada 22. oktobrī Ļaudonas pagastā apstiprinātajiem 
Sāvienas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteiku-
miem. 

Xi. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības 
ilgums

11.1. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā sa-
skaņošanas šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajās in-
stitūcijās un apstiprināšanas ar Madonas novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma “Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā, nākamajā die-

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9
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PASKAiDROJUMA RAKSTS
Par Madonas novada domes saistošajiem noteikumiem  „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Sāvienas ezers (57,9 ha) atrodas Madonas novada teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1115. panta II pielikumu 
ir privāta ūdenstilpne, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Nolikums ir saskaņots ar Ministru kabineta 14.10.2005. 
noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”10. punktā minētajām institūcijām. 

2. 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 lai nodrošinātu racionālu zivju krājumu izmantošanu un iegūtu līdzekļus resursu 
pavairošanai, papildinātu zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, limitētu vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolētu 
ezera un tā salu, kā arī piekrastes antropogēno slodzi.

3. Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Sāvienas ezerā licencētās makšķerēšanas un licencētās zemūdens medību 
noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu, 
realizāciju; licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

6. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

7. 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.

nā pēc to publicēšanas “Madonas Novada Vēstnesī”, 2014. 
gada 5. februārī. 

11.2. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vie-
tām, licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķe-
rēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā 
mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Madonas reģio-
nālajā laikrakstā „Stars”. 

11.3. Nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi no pašval-
dības saistošo noteikumu „Nolikums par licencēto mak-
šķerēšanu Sāvienas ezerā” spēkā stāšanās dienas.

Xii. Atbildība

Šī Nolikuma neievērošanas gadījumā makšķernie-
kiem tiek piemēroti sodi saskaņā ar pastāvošo likumdo-
šanu.

Xiii.  Nolikuma pielikumi

1.1. Sāvienas ezera karte (pielikums Nr. 1);
1.2. Licenču paraugi (pielikumi Nr. 2A – 2E); 
1.3. Saskaņojumu lapa (pielikums Nr. 3).

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
2013. gada 19. novembra domes lēmumu Nr. 723
(protokols Nr. 25; 17. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas  
4. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 
noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības Var uzlikt pašvaldības nodevas”   
16.¹ punktu.  

i. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas 
novada pašvaldība piemēro nodevu par tirdzniecību Ma-
donas novada pašvaldības organizētajos tirgos Madonas 
pilsētā, nodevas apmērus un maksāšanas kārtību.

2. Nodevas par tirdzniecību pašvaldības organizētajos 
tirgos maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas – tirgo-
tāji, kas nodarbojas ar tirdzniecību pašvaldības organizē-
tajos tirgos Madonas novadā, saskaņā ar Madonas novada 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par tirgus organi-
zēšanas kārtību Madonas pilsētā”.

ii. Pašvaldības nodevas likme

3. Nodevas maksātājs iesniedz ziņas par tirdzniecības 
vietas izmēriem un par tirgotās preces izcelsmi pašvaldī-
bas nodevas aprēķināšanai. Nodevas maksātājs ir atbil-
dīgs par sniegto ziņu pareizību.

4. Pašvaldības nodevu nosaka pēc formulas: tarifa lik-
me (EUR) x zonas koeficients x tirdzniecības vietas platī-
bas koeficients x tematikas koeficients. 

5. Tarifa likme ir 2,00 EUR par vienu tirdzniecības 
vietu.

6. Zonu koeficienti (Zonējuma shēma saistošo noteiku-
mu pielikumā Nr. 1)

Nr.p.k. Zona Koefi- 
cients

6.1.
Dzeltenā zona (Tirgus iela un Saieta laukums līdz 
Orehovozujevas ielai un Saieta laukuma krustojumi ar 
pieguļošajām ielām)

4,0

6.2. Sarkanā zona (Valmieras iela, Skolas iela, Orehovozujevas 
iela, Saieta laukuma no Orehovozujevas līdz Valmieras ielai) 2,0

7. Tirdzniecības vietas platības koeficients:
Nr.p.k. Nosaukums Koeficients

7.1. Līdz 9 m2 1,0
7.2. 9 līdz 18 m2 2,0
7.3. 18 līdz 36 m2 4,0
7.4. 36 līdz 72 m2 6,0

8. Tematikas koeficients:

Nr.p.k. Nosaukums Koefi- 
cients

8.1. Latvijas Republikā ražotas produkcijas tirdzniecība 1,0
8.2. Importa un lietotu preču tirdzniecība 3,0
8.3. Alkoholisko dzērienu, tabakas tirdzniecība, ēdināšana 3,0
8.4. Izklaides un atrakciju vieta 0,5

9. Ja tirdzniecības vieta atbilst vairākiem tematikas 
koeficientiem, tad piemēro koeficientu, kas ir ar augstā-
ko vērtību. 

10. No pašvaldības nodevas atbrīvojami:
10.1. nodevas maksātāji ar nekomerciāla rakstura 

stendiem tirgus teritorijā:
a) labdarības pasākumu organizētāji;
b) kultūras un kultūrvēsturisko pasākumu rīkotāji;
c) sporta pasākumu rīkotāji.
10.2. Madonas novada zemnieki, ražotāji, mājražotāji un 

amatnieki, kas tirgū pārdod tikai savu saražotu produkciju 
vienā tirdzniecības vietā, kura nav lielāka par 18 m2.

11. Madonas novadā reģistrētajiem nodevas maksātā-
jiem, kuri neatbilst 10.2. punkta prasībām, tirdzniecības 
nodevai piemēro koeficientu 0,5.

12. Nodevas maksātājiem, kuri savu dalību tirgū nav 
iepriekš pieteikuši, un samaksājuši nodevu, uzsākot tirdz-
niecību, nodevas aprēķinam tiek piemērots koeficients 3,0.

iii. Pašvaldības nodevas iekasēšanas kārtība, 
kontroles mehānisms,  apstrīdēšanas kārtība

13. Ikmēneša tirgum jāpiesakās vismaz 1 dienu pirms 
noteiktās tirgus dienas, izmantojot pieteikuma formu Ma-

donas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.
lv, vai telefoniski piesakoties Uzņēmējdarbības atbalsta un 
attīstības nodaļā, pieteikumā norādot tirdzniecības vietu, 
laukumu un piedāvāto preču grupas tematiku.

14. Nodeva jāsamaksā Madonas novada pašvaldības 
pamatbudžeta kontā ar pārskaitījumu, vai arī pašvaldības 
kasē un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

15. Par nodevas iekasēšanu ir atbildīgs tirgus adminis-
trators, kontroli veic Madonas novada pašvaldības kārtīb-
nieks, kuri ir tiesīgi tirgus dienā pieprasīt maksājumu ap-
stiprinošu dokumentu no nodevas maksātāja.

16. Dalībniekiem, kuri pieteikumā ir norādījuši nepa-
tiesu informāciju par tirdzniecības zonu, platību vai tema-
tiku, tirgus administrators veic nodevas pārrēķinu, node-
vai piemērojot koeficientu 3,0.

17. Strīdus par nodevas apmēru un maksāšanas kār-
tību izskata Madonas novada pašvaldības Administratīvo 
aktu strīdu komisija.

iV. Noslēguma jautājums

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. 
aprīli.

PASKAiDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 37  „Par nodevu pašvaldības organizētajos 
ikmēneša tirgos Madonas pilsētā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Šobrīd Madonas novada pašvaldībā ir spēkā 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 13 „Par pašvaldības noteiktajām 
nodevām Madonas novadā”, kuru 4. punkts nosaka tirdzniecības nodevas ielu tirdzniecībai. Nav noteiktas atsevišķas 
nodevas ikmēneša tirgiem Madonas pilsētā. Nav noteikta arī kārtība, kādā notiek pieteikšanās tirgiem. Jaunie saistošie 
noteikumi attiecas tikai uz ikmēneša tirgiem, kas notiek Madonas pilsētā.

2. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punkts  nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldība ir tiesīga ieviest 
vietējās nodevas un noteikt to apmēru un likuma 21. panta pirmās daļas 15. punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un turklāt tikai dome var pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības 
nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus. 
Likuma par „Nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības 
Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās.
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevu” 
16.1 punkts nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo 
noteikumu 16. punktā minētajām personām  noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti saistošie noteikumi, kas paredz nodevas apmērus diferencēt un pielāgot atlaides 
atsevišķām personu grupām.

3. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Tiek pieņemti jauni saistošie noteikumi, kuru būtība ir regulēt ikmēneša tirgus organizāciju Madonas pilsētā, nosakot 
diferencētas nodevas. Šie saistošo noteikumi nosaka:
1. Kārtību kādā notiek pieteikšanās ikmēneša tirgiem Madonas pilsētā un kādā veidā tiek veikta apmaksa.
2. Diferencētus nodevas apmērus atkarībā no tirdzniecības vietas, preču grupas un tirdzniecības platības.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Var paredzēt, ka ir iespējami papildu ieņēmumi pašvaldības budžetā, kurus šobrīd nevar prognozēt

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

Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir plānots regulēt tirgus organizāciju Madonas pilsētā, piemērojot atvieglotus nosacījumus 
mājražotājiem, zemniekiem un ražotājiem. Saistošie noteikumi arī paredz iepriekšēju pieteikšanos tirgiem, kas pozitīvi 
ietekmēs kārtību tirgus dienās. Kopumā saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi Madonas novada 
pašvaldības teritorijā.

6. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Madonas novada pašvaldības administrācija.

7. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
emadona.lv sadaļā Domes dokumenti/Pašvaldības saistošie noteikumi/Saistošo noteikumu projekti; Madonas novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis”.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 37

“Par nodevu pašvaldības organizētajos  
ikmēneša tirgos Madonas pilsētā’’
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             2014. gada februāris Budžets

Pamatbudžets
ieņēmumi

Novada pamatbudžets ieņē-
mumos plānots EUR 18768428, 
izdevumos EUR 18768428. Nau-
das līdzekļu un noguldījumu atli-
kums gada sākumā EUR 4041159.  

Budžeta veidošanas principi ir 
palikuši tādi paši kā  iepriekšējā 
gadā – no budžeta tiek finansēta 
iestāde, aktivitāte, projekts. 

Katrai funkcionējošai iestādei 
ir apstiprināts štatu saraksts, dar-
ba algas fonds, paredzēti līdzek-
ļi izdevumu segšanai par apkuri, 
elektrību, ūdeni un kanalizāci-
ju, skolēnu pārvadājumiem, deg-
vielas iegādei, produktu iegādei 
skolēnu ēdināšanai. Šiem izdevu-
miem nepieciešamie līdzekļi tika 
aprēķināti, ņemot vērā pagājušā 
gada izpildi. 

Piešķirts trūkstošais fi-
nansējums pedagogu atalgoju-
miem. Gan mūzikas, mākslas 
skolu, Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas, Bērnu un jauniešu centra 
pedagogu atalgojumiem, gan vis-
pārizglītojošo skolu pedagogiem 
ko nav piešķīrusi valsts. 

Visiem skolēniem no 1. līdz 
12. klasei paredzētas brīvpusdie-
nas, paredzēts apmaksāt skolēnu 
braucienus uz izglītības iestādēm, 
kā arī piešķirts finansējums  daļē-
jai pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņu ēdināšanas 
izdevumu apmaksai (EUR 0,57) 
par vienu apmeklējuma dienu.

Lai radītu pašvaldībām līdzī-
gas iespējas ar likumu noteikto 
funkciju izpildei, ņemot vērā paš-
valdību sociālekonomiskās atšķi-
rības, notiek pašvaldību finanšu 
izlīdzināšana.

 Pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas sistēma paredz pašvaldību 
finanšu atšķirību daļēju izlīdzi-
nāšanu, lai veicinātu pašvaldību 
iniciatīvu un patstāvību savu fi-
nanšu resursu veidošanā un no-
drošinātu pašvaldību finansiālās 
darbības aizsardzību. 

Pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanu veic ar izlīdzināšanas fon-
da starpniecību. Madonas novada 
pašvaldība  2014. gadā saņems do-
tāciju no PFIF  – EUR 3638214.

Pašvaldības pamatbudžeta ie-
ņēmumus veido nodokļu ieņēmu-
mi  – iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis, nekustamā īpašuma nodoklis, 
azartspēļu nodoklis; nenodokļu 

ieņēmumi – valsts un pašvaldību 
nodevas, naudas sodi un sankci-
jas, ieņēmumi no depozītiem un 
kontu atlikumiem un citi neno-
dokļu ieņēmumi; transfertu ieņē-
mumi (maksājumi) no valsts un 
pašvaldību budžetiem un budžeta 
iestāžu ieņēmumi.

 
Nodokļu  
ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem plā-
noti  EUR 10306327, jeb 55% no 
ieņēmumu kopapjoma.

Savukārt lielākais īpatsvars  
nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklim (90%)  un ne-
kustamā īpašuma nodoklim (9%).

 Ieņēmumi no iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa plānoti EUR 
9293645. Salīdzinot ar pagājušo 
gadu, tas ir par  669697 EUR  vai-
rāk  Plānotais iedzīvotāju ienāku-
ma nodoklis ir  50% no ieņēmumu 
kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā 
īpašuma nodokļa plānoti EUR 
978123 jeb par  148711 vairāk   kā 
2013. gada sākotnējais plāns. Ie-
ņēmumi no azartspēļu nodokļa 
plānoti  EUR 34559.

Nenodokļu  
ieņēmumi

2014.gada   Madonas novada 
budžetā  nenodokļu ieņēmumus 
plānots iekasēt  EUR 81601 ap-
mērā.

Valsts un pašvaldību nodevas 
2014. gadā plānots saņemt  EUR 
29595, naudas sodus  un sankcijas 
– EUR 31992, pārējos  nenodokļu 
ieņēmumus – EUR 20014.

Budžeta iestāžu  
ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir 
ieņēmumi no sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem, telpu nomas, 
maksas par komunālajiem pakal-
pojumiem un citi pašu ieņēmumi. 
Tie plānoti EUR 963968 apmērā, 
vai 5% no ieņēmumu kopapjoma.

Transfertu  
ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struk-
tūrā  liels īpatsvars ir no valsts 
budžeta un citu pašvaldību budže-
tiem saņemtajiem maksājumiem 

(transfertu ieņēmumiem), tie plā-
noti EUR 7117730 jeb 38%  no  ie-
ņēmumu kopapjoma. 

Valsts budžeta mērķdotācija  
Dzelzavas internātpamatskolai  
plānota EUR 424420, pamatiz-
glītības, vispārējās vidējās  izglī-
tības, daļējai interešu izglītības 
programmu pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
–  EUR 2182757, mērķdotāci-
ja  pašvaldības izglītības iestā-
žu piecgadīgo un sešgadīgo bēr-
nu apmācības pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām –  EUR 209416. Mērķdotāci-
jas pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, saska-
ņā ar likuma “Par valsts budžetu 
2014. gadam” pielikumiem ieplā-
notas laika periodam no 2014. ga-
da 1. janvāra līdz 2014. gada 31. 
augustam.

Pašvaldība 2014. gadā  saņems 
valsts budžeta dotāciju par veco 
ļaužu pansionātos un centros līdz 
1998. gada 1. janvārim ievietota-
jiem – EUR 17080.

Saskaņā ar  pašvaldības no-
slēgtajiem  līgumiem  ar Kultū-
ras ministriju par profesionālās 
ievirzes mūzikas/mākslas/dejas iz-
glītības programmu finansēšanu,  
ministrija 2014. gadam piešķir  
valsts budžeta pieejamo finansē-
jumu  EUR 35910  pedagogu dar-
ba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām mākslas programmai un 
EUR 213164 mūzikas program-
mai.

Saskaņā ar pašvaldības no-
slēgto līgumu ar Izglītības un zi-
nātnes ministriju, ministrija pie-
šķir pašvaldībai no valsts budžeta 
līdzekļus par kopējo summu EUR 
137333 lai nodrošinātu profesio-
nālās ievirzes sporta izglītības 
programmu īstenošanu 2014. ga-
dā.

Ieņēmumi pašvaldības budže-
tā no citām pašvaldībām izglītī-
bas un  sociālās palīdzības funk-
ciju nodrošināšanai plānoti EUR 
313032.

izdevumi

Madonas novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumi ar finan-
sēšanu plānoti  EUR  18768428  
apmērā.

Izpildvaras funkciju nodroši-
nāšanai  paredzēts finansējums  
EUR 2762209 apmērā. Šajā sum-
mā ietilpst pašvaldības iepriekšē-
jos gados saņemto un kārtējā ga-
dā plānoto aizņēmumu   procentu 
nomaksai – EUR 259975, kredī-
tu apkalpošanas maksu samaksai 
– EUR 43486. Aizņēmumi nepie-
ciešami ES struktūrfondu projek-
tu realizācijai.

Sabiedriskai kārtībai un dro-
šībai paredzēts finansējums  EUR 
13738 apmērā.

Ekonomiskai darbībai pare-
dzēts finansējums EUR 227175 
apmērā.  Šajos izdevumos ietilpst 
finansējums vispārējiem nodar-
binātības pasākumiem, lauk-
saimniecībai, tūrismam.  Lai  at-
balstītu nodarbinātības līmeņa 
paaugstināšanos un nodrošinā-
tu bezdarbnieku iesaisti algota-
jos pagaidu sabiedriskajos darbos,  
noslēgts līgums ar Nodarbinātī-
bas Valsts aģentūru par algotu 
pagaidu sabiedrisko darbu vietu 
izveidi un finansējuma piesaisti.

 
Pašvaldības teritoriju un mā-

jokļu apsaimniekošanai pare-
dzēts EUR 1870901. Šo izdevu-
mu īpatsvars pašvaldības budžetā  
ir 10%. Šajos izdevumos ietilpst  
finansējums mājokļu attīstībai, 
teritoriju attīstībai un apsaim-
niekošanai, ūdensapgādei. Inves-
tīciju projektu realizācijai, ar bu-
džeta grozījumiem no atlikuma 
uz gada sākumu tiks novirzīti pa-
pildus līdzekļi.

Veselībai paredzēti EUR 
61956. Galvenokārt līdzekļi pare-
dzēti ambulatoro ārstniecības ies-
tāžu darbībai.

Atpūtai un kultūrai paredzē-
ti  EUR 1820558. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 
9,7%. Līdzekļi paredzēti kultūras  
un sporta pasākumu organizēša-
nai, bibliotēku, muzeja, kultūras 
namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti EUR 
8902413. Šo izdevumu īpatsvars 
pašvaldības budžetā  ir 47,4%. Lī-
dzekļi paredzēti pirmsskolas iz-
glītības iestāžu, vispārējās izglītī-
bas iestāžu, mūzikas un  mākslas 
skolu, bērnu un jaunatnes sporta 

skolas, bērnu un jauniešu centra 
darbības nodrošināšanai, dažādu 
izglītības pasākumu organizēša-
nai. 

Arī izglītības iestāžu nepa-
beigtās būvniecības projektu rea-
lizācijai ar budžeta grozījumiem 
no atlikuma uz gada sākumu tiks 
novirzīti papildus līdzekļi. 

Bez tam, ja būs nepieciešams, 
ar budžeta grozījumiem papildus 
tiks piešķirti līdzekļi pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņu ēdi-
nāšanai, izglītības iestāžu peda-
gogu atalgojumiem no septembra 
līdz decembrim.

Sociālai aizsardzībai paredzē-
ti EUR 1924956. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 
10,3%. Tajā skaitā EUR 610053  
ir sociālajiem pabalstiem pare-
dzētie līdzekļi.  

Finansēšanai (aizdevumu pa-
matsummu atmaksai) paredzēti 
EUR 1184522.

Kopā 2014. gada pamatbudže-
ta plānotie ieņēmumi un izdevu-
mi lielāki par 2013. g. sākotnē-
ji plānotajiem par  EUR 1326444.

56% no kopējiem pamatbudže-
ta izdevumiem paredzēts izlietot 
atalgojumiem.

Speciālais 
budžets

2014. gada speciālais budžets 
ieņēmumos un izdevumos plā-
nots EUR 928491 apmērā.

Saskaņā ar Valsts akciju sa-
biedrības “Latvijas Valsts ceļi” 
sniegto informāciju, Madonas no-
vada pašvaldība 2014. gadā sa-
ņems mērķdotāciju autoceļiem 
(ielām) EUR 848601. Pagastu 
pārvaldes šos līdzekļu saņems 
proporcionāli attiecīgās pagas-
ta pārvaldes teritorijā reģistrēto 
transportlīdzekļu skaitam, esoša-
jiem ielu brauktuvju  un tiltu lau-
kumam, ceļu garumam.

Ieņēmumi no dabas resursu 
nodokļa plānoti EUR 79890.

Naudas līdzekļu un  noguldī-
jumu atlikums gada sākumā ir  
EUR 214795.

Madonas novada pašvaldības 2014. gada budžets

APSTIPRINĀTI ar  
Madonas novada 
pašvaldības domes  
2014. gada 21. janvāra 
lēmumu  Nr. 25  
(protokols Nr. 2,1. p.)

Noteikumi pieņemti 
ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības 

pamatbudžetu 2014. gadam 
ieņēmumos 18768428,00 EUR 
apmērā.

2. Apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības 
pamatbudžetu  
2014. gadam izdevumos 
18768428,00 EUR apmērā.

3. Apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības speciālo 
budžetu 2014. gadam 
ieņēmumos 928491,00 EUR 
apmērā, izdevumos 928491,00 
EUR apmērā.

4. Naudas līdzekļu un 
noguldījumu atlikums gada 
sākumā pamatbudžetā 
4330233,00 EUR, speciālajā 
budžetā  
214795,00 EUR.

5. Neatmaksātie  
aizņēmumi uz gada sākumu  
17456189,00 EUR,  
galvojumi 3935313,00 EUR.

6. Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters ir tiesīgs ar 
rīkojumu piešķirt līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem 
līdz 2000,00 EUR.

7. Madonas novada pagastu 
pārvalžu vadītāji ir tiesīgi ar 
rīkojumu piešķirt līdzekļus 
neparedzētiem gadījumiem 
līdz 200,00 EUR.

8. Visus 6. un 7. punktā 
minētos piešķīrumus iekļaut 
kārtējos pašvaldības budžeta 
grozījumos, kurus pieņem 
Madonas novada dome.

9. Noteikt, ka Madonas 
novada pašvaldības 

administrācijas finanšu  
nodaļa un pagastu pārvaldes, 
budžeta ieņēmumu daļas 
neizpildes gadījumā, var 
finansēt pašvaldības   
budžeta iestādes, 
proporcionāli budžeta 
ieņēmumu izpildei.

10. Pilnvarot pārvalžu 
vadītājus apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību ieņēmumu un 
izdevumu tāmes  
2014. gadam.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1

“Par  Madonas novada pašvaldības 2014. gada budžetu”
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Pamatbudžeta ieņēmumi

Nodokļu ieņēmumi
EUR 10 306 327

Nenodokļu ieņēmumi
EUR 81 601

Budžeta iestāžu ieņēmumi
EUR 963 968

Transfertu ieņēmumi
EUR 7 416 532

Kopā EUR 18 768 428
(2013. g. – EUR 17 441 984) 

Pamatbudžeta izdevumi

10,3%

47,4%
9,7%

10%
7,9%

14,7%

Sociālā aizsardzība
EUR 1 924 956

Pārējie 
(izpildvaras institūcijas, sabiedriskā kārtība, 
veselība, tūrisms)

EUR 2 760 870

Izglītība
EUR 8 902 413

Atpūta un kultūra
EUR 1 820 558

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana
EUR 1 870 901

Pašvaldības budžeta 
parādu darījumi 
(aizņēmumu pamatsummas 
atmaksa, % maksājumi, 
apkalpošanas maksas)

EUR 1 488 730

Plānots saņemt mērķdotācijas, dotācijas pedagogu atalgojumiem (8 mēnešiem) eur 
2 778 580 (vispārizglītojošās skolas, PII, interešu izglītība, mūzikas skola, mākslas sko-
la, BJSS). 

Bez tam no valsts budžeta finansējumu saņems arī Dzelzavas speciālā internātpa-
matskola – eur 424 420.   

   
   

Speciālā budžeta ieņēmumi Speciālā budžeta izdevumi

91%

9%

Dabas resursu nodoklis
EUR 79 890

Autoceļu (ielu) 
fonds
EUR 848 601Kopā EUR 928 491

(2013. g. – EUR 590 301)

91%

9%

Vides aizsardzība
EUR 79 890

Teritorijas 
apsaimniekošana
EUR 848 601 -200000 -100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

palielinājums no 
iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa par EUR 669 697

palielinājums no nekustamā 
īpašuma nodokļa par EUR 148 711

dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda EUR 342 743

dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta 
EUR 205 709

transferti no citām pašvaldībām 
EUR 85 373

samazinājums no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem un citiem 
ieņēmumiem par EUR 125 788

Pamatbudžeta prognozēto ieņēmumu izmaiņas, salīdzinot ar 2013. gadu

Madonas Novada Vēstnesis  7 
           2014. gada februāris    Budžets

Kopā EUR 18 768 428
(2013. g. – EUR 17 441 984) 

Madonas novada pašvaldības speciālais budžets

Kopā EUR 928 491
(2013. g. – EUR 590 301)

56% jeb eur 10 488 632 no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem paredzēts izlietot 
atalgojumiem. 

eur 1 127 569 paredzēts izlietot  komunālo pakalpojumu apmaksai.  
eur 552 895 paredzēti produktu iegādei skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu  ēdināšanai, eur  170 169 paredzēti skolēnu pārvadājumiem.
Sociāliem pabalstiem paredzēts izmaksāt eur 610 053. 

informāciju apkopoja SARMīTE KALNiņA, Finanšu nodaļas ekonomiste

Budžeta līdzekļu sadalījums pagastiem 2014. gadam

Nosaukums Atlikums uz 
31.12.2013.   

EUR

Plānots  
2014. gada 
izdevumiem

Kopā atlikums uz gada 
sākumu un 2014. gada 
izdevumiem plānotais

Arona 22499 544067 566566

Barkava 50725 609285 660010

Bērzaune 12859 558752 571611

Dzelzava 102010 991554 1093564

Kalsnava 53210 734068 787278

Lazdona 10457 286010 296467

Liezere 216320 769416 985736

Ļaudona 7760 816997 824757

Mārciena 28897 369719 398616

Mētriena 7805 330919 338724

Mētrienas KS 92126 73262 165388

Ošupe 13251 422093 435344

Prauliena 40888 702674 743562

Sarkaņi 22601 353676 376277

Vestiena 40374 325190 365564

Kopā 721782 7887682 8609464

Madonas 2. vidusskolas di-
rektors un ilggadējs domes de-
putāts Valentīns Rakstiņš bal-
sojumā par šā gada budžetu 
atturējās. Vaicāts, kas tomēr li-
ka atturēties, nevis balsot par, 
pieredzējušais deputāts norāda, 
ka viņaprāt pienācis laiks pa-
mainīt finansējuma piešķirša-

Jāpilnveido finansējuma 
sadales sistēma

nas sistēmu teritoriālvienībām: 
“Uzskatu, ka pienācis laiks, vei-
dojot budžetu, izmantot citu 
pieeju. Ievērojot pašreizējo kār-
tību, lielajiem, ekonomiski spē-
cīgajiem pagastiem, kā piemē-
ram Bērzaunei, Kalsnavai, arī 
Madonas pilsētai, nākas zau-
dēt. Manuprāt, finansējuma sa-
dalei būtu jābūt atkarīgai no ie-
dzīvotāju skaita, nevis no tā, cik 
daudz iestāžu ir izvietotas kon-
krētajā teritorijā. Tas ir mans 
galvenais iebildums, taču citādi 
uzskatu, ka budžets kopumā ir 
tuvu ideālajam, kādu šajos aps-
tākļos varam pieņemt.”

Jāsniedz atbalsts augstākā 
līmeņa sportistiem

Kopumā esmu apmierināts 
ar vienas no manā pārziņā eso-
šās jomas – sporta – šā gada fi-
nansējumu. Šogad tas ir 201821 
eiro. Salīdzinoši ar pagājušo ga-
du atbalsts sportam ir palieli-
nājies, paredzēts arī vairāk liela 
mēroga sporta pasākumu, piemē-
ram, divi Latvijas posmi miniral-
lijā ziemā un vasarā, florbola un 
basketbola Ghetto Games sacen-
sības. Uzskatu, ka arī turpmāk 
jāstrādā, lai piesaistītu lielos pa-
sākumus. Uzlabojoties kopējam 
finansējumam, ir jāpilnveido mū-
su novada augstākā līmeņa spor-
tistu atbalsta sistēma. Jau vai-
rāku gadu garumā pašvaldība 
gandrīz nemaz nav palielinājusi 
mūsu vadošo sportistu atbalsta 
apjomu, ko piešķiram katru gadu 
par dalību starptautiskās sacen-
sībās un čempionātos, treniņno-
metnēs. Šis atbalsts vienam spor-
tistam ir no 150 līdz 500 latiem 
(213 līdz 711 eiro). Jau tuvāka-
jās sēdēs ierosināšu pievērsties 
šim jautājumam, lai pilnveidotu 
finansējuma sistēmu, tai skaitā 

Gandarī finansējums  
ceļu fondam un sportam

palielinot atbalsta lielumu. Mūsu 
izcilnieki to ir pelnījuši.

Pieaug ceļu fonda 
finansējums

Tā kā manā pārziņā ir arī 
novada lauku teritorijas, prie-
cē par 30 procentiem palielinā-
tais finansējums ceļu fondam. 
Tas nozīmē, ka pagastiem un arī 
pilsētai būs vairāk līdzekļu paš-
valdības ceļu un ielu uzturēša-
nai, turklāt pašreizējo ziemas 
apstākļu dēļ jau šobrīd esam ie-
taupījuši, ko, cerams, varēsim iz-
lietot vasaras ceļu uzturēšanas 
darbos. Investīciju sadaļā ir jāat-
rod finansējums ceļu remontiem. 
Nākamajā Eiropas Savienības 
plānošanas periodā būs paredzē-
ti līdzekļi pievadceļiem uz lieliem 
lauksaimnieciskās ražošanas ob-
jektiem, taču tie nebūt nav visi 
ceļi. Jau šogad jāsāk ar noteik-
tiem darbiem ceļu remontēšanā.

Pagastu finansējums
Raugoties uz 2014. gada bu-

džetu, varam secināt, ka pamat-
budžeta atlikums uz 2014. gada 
sākumu visam novadam kopā ir 
4 330 233 eiro, tajā skaitā pagas-
tu pārvalžu un Madonas pilsē-
tas atlikumi kopā  – 849 617 ei-
ro, no tiem iezīmētiem mērķiem 
(mērķdotācijas pedagogu atalgo-
jumiem, projektu finansējuma 
atlikumi, uc.) – 469 504 eiro. Jau 
pagājušajā gadā iesākām prak-
si, ka attīstības mērķiem pagas-

tos nauda tika iedalīta pēc iedzī-
votāju skaita, tādējādi veidojot 
pagasta budžetu ne tikai atkarī-
bā no tā teritorijā esošā iestāžu 
skaita un lieluma. Uzskatu, ka 
šāda pieeja ir jāturpina, tā rada 
iespēju papildināt pagasta bu-
džetu attīstības mērķiem. Pro-
tams, jāraugās, lai šī nauda tik-
tu izlietota svarīgu un prioritāru 
lietu īstenošanai nevis ikdienas 
vajadzību uzturēšanai.

Uzņēmējdarbības attīstība 
– viena no prioritātēm

Šā gada budžetā ir vērojams 
palielinājums arī uzņēmējdar-
bības atbalstam par 15 000 ei-
ro (83 tūkstoši eiro). Tā ir vie-
na no pašvaldības prioritātēm, 
lai uzņēmējdarbība attīstītos, 
tikai jāsaprot, kādā veidā palī-
dzēt, kādus pasākumus veikt. 
Šogad ir plānoti biznesa ideju 
konkursi, jauniešu nodarbinā-
tības programma vasarā, piere-
dzes apmaiņa, izstāžu organi-
zēšana, informatīvais (izziņas) 
atbalsts, apmācības, tūrisma in-
formācijas centra attīstība, uc. 
Jāstrādā pie pašvaldības sais-
tošo noteikumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidēm uz-
ņēmējiem izstrādes. 

Kopumā gribu teikt, ka lietas 
virzās uz labo pusi. Pirmskrīzes 
līmenis gan vēl nav sasniegts, bet 
statistikas dati rāda, ka pama-
zām ceļas vidējā darba alga nova-
dā, un tas jau ir pozitīvs rādītājs.

AgRiS 
LUNgEVičS, 
domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks

VALENTīNS 
RAKSTiņŠ, 
domes 
deputāts



APSTIPRINĀTI
Ar Madonas novada pašvaldības
29.08.2013. domes lēmumu Nr. 513 
(protokols Nr. 18, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 12. panta  pirmās daļas  
7. punktu un Ministru kabineta 28.06.2005. 
noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevu”  
12. punktu, 16.1 punktu.

i . Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada paš-
valdības nodevas par reklāmas un reklāmas objektu iz-
vietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Madonas novada administratīvajā te-
ritorijā (turpmāk tekstā – nodeva), apmērus, nodevas 
maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

2. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz 
funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības insti-
tūciju norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes 
u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

3. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas un reklāmas 
objektus, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas li-
kumi un citi normatīvie akti.

ii. Nodevas maksātāji un objekts

4. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās per-
sonas, kas izvieto reklāmu un reklāmas objektus pub-
liskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, 
uz Madonas novada administratīvajā teritorijā esošām 
ēkām, zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

5. Nodevas objekti ir reklāma un reklāmas objekti, 
kas tiek izvietoti publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu, uz Madonas novada administratī-
vajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam pa-
redzētās vietās.

6. No nodevas atbrīvojami:
6.1. nekomerciāla (bezmaksas pasākumu reklamējo-

ša) rakstura reklāma, kuru izvieto:
6.1.1. labdarības pasākumu organizētāji;
6.1.2. kultūras un kultūrvēsturisko pasākumu rīko-

tāji;
6.1.3. dabas aizsardzības pasākumu rīkotāji;
6.1.4.sporta pasākumu rīkotāji;
6.1.5.bērnu un jaunatnes pasākumu rīkotāji;
6.1.6. veselības aizsardzības pasākumu rīkotāji;
6.2. Madonas novada pašvaldības iestāžu reklāma 

un cita informācija par iestādēm, tajā skaitā dažādu ak-
ciju un svētku noformējums.

6.3. Reklāmas objektu izvietotāji, kas nodrošina ma-
zo arhitektūras formu izgatavošanu, izvietošanu, apko-
pi un uzturēšanu pilsētas infrastruktūras uzlabošanai, 
par to noslēdzot līgumu ar Madonas novada pašvaldī-
bu.

6.4. Madonas novadā reģistrētajiem uzņēmumi bez 
nodevas piemērošanas var saņemt atļauju izvietot vie-
nu reklāmu līdz 12 kvadrātmetru lielā laukumā Ma-
donas novadā un Madonas pilsētas teritorijas sekojo-
šajās vietās – Cesvaines ielā, Rūpniecības ielā (Posmā 
no Rīgas ielai līdz Skolas ielai, kā arī no Lazdonas ie-
las līdz Oskara Kalpaka Ielai), Jāņa Zābera ielā, Saules 
ielā (Sākot no Gaujas ielas virzienā no centra), Oskara 
Kalpaka ielā (Sākot no Lazdonas ielā virzienā no cen-
tra), Gaujas ielā (no Rūpniecības ielas līdz Saules ielai)

iii. Nodevas likme, koeficienti un 
aprēķināšanas kārtība

7. Nodevas aprēķināšanas kārtību nosaka Madonas 
novada pašvaldības dome. Ja reklāmas vai reklāmas 
objekta virsmas izmērs ir viens kvadrātmetrs vai ma-
zāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek lietots mi-
nimālais skaitlis 1.

8. Ziņas par reklāmas vai reklāmas objekta izmē-
riem, kā arī par eksponēšanas ilgumu, nodevas aprēķi-
nāšanai iesniedz reklāmas devējs, kurš ir atbildīgs par 
sniegto ziņu pareizību.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17

“Par pašvaldības nodevu par reklāmas un reklāmas 
objektu izvietošanu Madonas novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. 
punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldība 
ir tiesīga ieviest vietējās nodevas un noteikt to 
apmēru un likuma 21. panta pirmās daļas 15. punkts 
paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā un turklāt tikai dome var 
pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu 
ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt 
nodokļu apmērus. 
Likuma par „Nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 7. punktā ir noteikts, ka vietējās 
pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā 
teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu 
un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 
480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldības nodevu” 16.1 punkts nosaka, ka 
pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos 
par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo 
noteikumu 16. punktā minētajām personām no teikt 
personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, paredzēts aktualizēt 
saistošo noteikumu tekstu un nodevas apmērus.

2. Īss Saistošo 
noteikumu 
projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi tiek izteikti jaunā redakcijā un tie 
aizstāj 30.03.2010. Madonas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 8 „Par pašvaldības nodevu 
vizuālās komunikācijas objektu izvietošanai”.
Saistošie noteikumi nosaka: 
1) nodevas par reklāmas un reklāmas objektu 
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Madonas novada administratīvajā 
teritorijā, to apmērus, maksāšanas kārtību un 
maksātājus; 
2) personas, kas kuras ir atbrīvotas no pašvaldības 
noteiktās nodevas par reklāmas un reklāmas objektu 
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Madonas novada administratīvajā 
teritorijā.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Var paredzēt, ka ir iespējami papildu ieņēmumi 
pašvaldības budžetā, kurus šobrīd nevar prognozēt

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

Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir plānots samazināt 
reklāmas izdevumus, tādējādi uzlabojot pakalpojuma 
pieejamību. Kopumā saistošie noteikumi nebūtiski 
ietekmē uzņēmējdarbības vidi Madonas novada 
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Madonas novada 
pašvaldības administrācija.

6. 8. Informācija 
par konsultācijām 
ar privātpersonām 
saistībā 
ar  Saistošo 
noteikumu 
projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots www.emadona.lv sadaļā Domes dokumenti/
Pašvaldības saistošie noteikumi/Saistošo noteikumu 
projekti; Madonas novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis”

 

PASKAiDROJUMA RAKSTS 
Madonas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr. 17 
“Par pašvaldības nodevu par reklāmas un 
reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā” 

9. Nodevu aprēķina pēc formulas: reklāmas vai rek-
lāmas objekta izmērs (m2) x tarifa likme (EUR) x zonas 
koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koefi-
cients x laukuma koeficients x laiks mēnešos.

10. Tarifa likme ir 1,42 EUR/m2 mēnesī.

11. Zonu koeficienti:

Nr.p.k. Zona Koeficients

11.1. Madonas pilsēta

Rīgas iela, Blaumaņa iela, Poruka iela, Tirgus 
iela, Orehovozujevas iela,  Valmieras iela, Saieta 
laukums, Saules iela posmā no Rīgas līdz Gaujas 
ielai,  Raiņa iela līdz pilsētas robežai, Rūpniecības 
iela no Skolas ielas līdz Avotu ielai, Skolas iela 
posmā no M. Riekstas ielas līdz Valmieras ielai. 
O. Kalpaka un Rūpniecības ielas krustojums, 
Rūpniecības, Blaumaņa un Rīgas ielu krustojums.

4,0 

Pārējā teritorija 2,0 

11.2. Madonas novada pagastu teritorijās ārpus ciemiem 1,0

11.3. Madonas novada ciemu teritorijās 2,0

12. Efektivitātes koeficienti:

Nr.p.k. Nosaukums Koeficients

12.1. Kinētiskā reklāma 0,5

12.2. Gaismas reklāma 0,5

12.3. Apgaismota reklāma 0,7 

12.4. Mobilā reklāma 0,15

12.5. Pārējās reklāmas 1,5 

12.6. Reklāmas stendi ar vairākšķautņu apdrukas 
laukumiem 

1

13. Tematikas koeficients:

Nr.p.k. Nosaukums Koefi- 
cients

Koeficients 
Madonas 
novadā 

reģistrētājiem 
uzņēmumiem

13.1.
Latvijas Republikā ražotas 
produkcijas un to firmu, kas produktu 
ražo reklāma

0,5 0,25

13.2. Reklāma, kas izvietota kā standarta 
ceļa norāde 0,5 0,25

13.3. Tūrismu veicinoša reklāma 0,5 0,25

13.4. Importa alus un atspirdzinošo 
dzērienu reklāma 2,0 1

13.5. Pārējās reklāmas 1,0 0,3

13.7. Politiska reklāma –  priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiāli 2 2

14. Laukuma koeficients:

Nr.p.k. Laukums Koeficients

14.1. Līdz 6 m2 1

14.2. 6 līdz 20 m2 0,8

14.3 Virs 20 m2 0,6

15. Īslaicīgai reklāmai nodeva tiek noteikta 0,71 
euro par vienu eksemplāru pirmajā diennaktī, 0,28 
EUR par katru nākamo diennakti. Ja reklāmas lau-
kums pārsniedz 12 m², tad nodevu iekasē atbilstoši 
saistošo noteikumu 9. punktā noteiktajai formulai, pie-
mērojot minimālo aprēķināmo reklāmas eksponēšanas 
ilgumu 1 mēnesis.

iV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

16. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamak-
sā pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas. 

17. Nodeva maksājama Madonas novada pašvaldī-
bas norēķinu kontā vai skaidrā naudā pašvaldības ka-
sē. 

18. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz 
reklāmas devēja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas 
reklāmas devējam. Par pārmaksātām nav uzskatāmas 
tās nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pa-
matojoties uz reklāmas devēja iesniegtajiem datiem, ja 
pēc nodevas samaksāšanas reklāmas devējs labprātīgi, 

8 Madonas Novada Vēstnesis 
             2014. gada februāris Domes ziņas

saskaņojot ar Madonas novada pašvaldību, samazinā-
jis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas lauku-
ma platību.

19. Par nodevas iekasēšanu ir atbildīgs Madonas no-
vada pašvaldības būvvaldes arhitekts.

20. Kontroli par noteikumu izpildi veic Madonas no-
vada pašvaldības būvvalde un Madonas novada pašval-
dības kārtībnieki. 

V. Noslēguma jautājumi

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. 
janvārī. 

22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku 
zaudē 30.03.2009. Madonas novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 8 “Par pašvaldības nodevu vizuālās komu-
nikācijas objektu izvietošanai”.



Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 35

“Par sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem 
Madonas novadā”

APSTIPRINĀTI 
ar Madonas novada pašvaldības domes 2013. 
gada 31. oktobra lēmumu Nr. 690  
(protokols Nr. 23, 35. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 3. panta otro daļu, 4. panta 
pirmo daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto 
daļu, 10. panta otro daļu, 12. pantu;  
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3. panta trešo daļu.

i. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka sociālo māju un soci-
ālo dzīvokļu uzturēšanas, apsaimniekošanas, pārvaldīša-
nas kārtību, to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos 
dzīvokļus, kā arī kārtību, kādā Madonas novadā tiek izīrē-
ti sociālie dzīvokļi Madonas novadā dzīvesvietu deklarēju-
šiem un arī novadā pastāvīgi dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

2. Sociālās mājas un sociālā dzīvokļa statusu nosaka ar 
Madonas novada domes lēmumu. Sociālā dzīvokļa statuss 
dzīvoklim var tikt noteikts, visai dzīvojamai mājai nosa-
kot sociālās dzīvojamās mājas statusu, vai arī atsevišķam 
dzīvoklim dzīvojamā mājā, kurai netiek noteikts sociālās 
dzīvojamās mājas statusu.

ii. Personas, kurām ir tiesības īrēt sociālos 
dzīvokļus

3. Madonas novadā tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir ģi-
menēm (personām), kuras savu pamatdzīvesvietu ir dek-
larējuši Madonas novadā un Madonas novadā arī pastāvī-
gi dzīvo.

4. Tiesības īrēt sociālos dzīvokļus ir likumā “Par so-
ciālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
5. pantā noteiktajiem nosacījumiem atbilstošām ģimenēm 
(personām).

5. Madonas novadā papildus likumā „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. pantā 
noteiktajiem nosacījumiem atbilstošām ģimenēm (perso-
nām) īrēt sociālos dzīvokļus tiesīgas ir:

5.1. ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus (līdz 
18 gadu vecumam) vai arī nepilnas ģimenes, kuras audzi-
na divus un vairāk bērnus;

5.2. atsevišķi dzīvojoši invalīdi vai ģimenes, kurās ir ti-
kai invalīdi, un kuriem nav palīdzēt spējīgu apgādnieku; 

5.3. atsevišķi dzīvojoši pensionāri vai ģimenes, kurās 
ir tikai pensionāri, un kuriem nav palīdzēt spējīgu apgād-
nieku;

5.4. politiski represētās personas;
5.5. personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas ka-

tastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes;
5.6. bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības 

un atradies ārpusģimenes aprūpē, un ārpusģimenes aprū-
pe ir izbeigusies;

5.7. ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu.

iii. Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība

6. Ģimene (persona), kura vēlās īrēt sociālo dzīvokli, 
atbilstoši savai dzīvesvietai, Madonas novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs vai Madonas pilsētas pārvaldniekam ie-
sniedz iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģi-
menes locekļi.

7. Kopā ar iesniegumu jāiesniedz 1998. gada 30. jūnija 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 233 “Noteikumi par do-
kumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt 
sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 2. 
punktā un sekojošajos apakšpunktos noteiktie dokumen-
ti vai to apliecinātas kopijas, kas apliecina pretendentu at-
bilstību iedzīvotāju kategorijai, kurām ir tiesības īrēt so-
ciālo dzīvokli, gadījumā, ja dokumenti nav pašvaldības 
rīcībā vai nav pieejami pašvaldībai publiskajos reģistros. 
Kopā ar dokumentiem, kurus iesniedz pie iesnieguma, jā-
iesniedz pēdējo rēķinu par īri, apkuri, auksto ūdeni un ka-
nalizāciju un maksājumus apliecinošus dokumentus.

8. Madonas novada pagastu pārvaldes vai Madonas 
pilsētas pārvaldnieks desmit darba dienu laikā izskata ie-
sniegumu un to kopā ar rekomendāciju uzņemt rindā uz 
sociālā dzīvokļa izīrēšanu, izīrēt sociālo dzīvokli vai soci-
ālā dzīvokļa izīrēšanu atteikt, kā arī par īres līguma at-
jaunošanu (pagarināšanu) iesniedz lēmuma pieņemšanai 
Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komi-
sijai.

9. Lēmumu par uzņemšanu rindā uz sociālā dzīvokļa 
izīrēšanu, sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu izīrēt 
sociālo dzīvokli, kā arī par īres līguma atjaunošanu (paga-
rināšanu) pieņem Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu 
jautājumu komisija. Lēmuma pieņemšanai Madonas no-
vada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija pieprasa 
atzinumu no Madonas novada pašvaldības Sociālā dienes-
ta. Pozitīva lēmuma pieņemšanai nepieciešams Madonas 
novada pašvaldības Sociālā dienesta pozitīvs atzinums.

10.  Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu 
komisijas pieņemto lēmumu Administratīvā procesa liku-
mā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Madonas novada paš-
valdības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta lau-
kumā 1, Madonā.

11.  Brīvo un izīrējamo sociālo dzīvokļu uzskaite, pie-
prasītāju rinda tiek kārtota un sociālo dzīvokļu piedāvā-
šana izīrēšanai notiek kārtībā, kāda noteikta Madonas 
novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 17 “Par Madonas novada pašvaldības pa-
līdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

iV. Sociālo dzīvokļu uzturēšanas, 
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas kārtība

12.  Par sociālā dzīvokļa uzturēšanu un pārvaldīšanu ir 
atbildīga Madonas novada pašvaldības pilnvarotā institū-
cija, kas apsaimnieko konkrēto sociālo dzīvokli.

13.  Pašvaldības pilnvarotās institūcijas pienākums ir:
13.1. organizēt un sagatavot sociālā dzīvokļa statusu 

noteikšanu dzīvokļiem Madonas novada pašvaldības do-
mē;

13.2. nodrošināt, ka izīrējamais sociālais dzīvoklis ir 
apdzīvošanai piemērots;

13.3. informēt Madonas novada pašvaldības Dzīvokļa 
jautājumu komisiju par to, ka izīrēšanai ir atbrīvojies so-
ciālais dzīvoklis, un reizē ar paziņojumu iesniegt aktu par 
to, ka sociālais dzīvoklis ir apdzīvošanai piemērots;

13.4. slēgt līgumu ar īrnieku par sociālā dzīvokļa izīrē-
šanu, vienlaicīgi parakstot aktu par dzīvojamās telpas no-
došanu – pieņemšanu;

13.5. kontrolēt īrnieku maksājumu par īri un komunā-
lajiem pakalpojumiem;

13.6. kontrolēt, vai īrniekam nav zuduši apstākļi, kas 
bija par pamatu tiesībām īrēt sociālo dzīvokli;

13.7. rēķinos atspoguļot visa veida paš valdības atbal-
stu sociālā dzīvokļa īres maksas un maksas par komunā-
lajiem pakalpojumiem segšanai;

13.8. nepieļaut situācijas, ka sociālā dzīvokļa īrnieka 
parādi pārsniedz trīs mēnešu maksājumus; parādoties šā-
dai situācijai veikt visas nepieciešamās darbības parāda 
likvidēšanai, līdz pat atļaujas pieprasīšanai Madonas no-
vada pašvaldības Dzīvokļa jautājumu komisijai izlikšanas 
procedūras uzsākšanai un tiesvedības uzsākšanai;

13.9. gadījumos, kad Izīrētājs un pakalpojumu snie-
dzējs nav viena un tā pati personu, tiešos līgumus ar pa-
kalpojumu sniedzēju slēdz Izīrētājs; Izīrētājs tad veic arī 
norēķināšanos par pakalpojumiem pilnā apmērā.

14.  Īrnieka pienākumi ir:
14.1. norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pa-

kalpojumiem rēķinos norādītajā apmērā; 
14.2. uzturēt izīrēto sociālo dzīvokli kārtībā atbilsto-

ši līgumā noteiktajam, un nepieļaut dzīvokļa stāvokļa pa-
sliktināšanos zemāk par to, kāds tas bija izīrēšanas brīdī; 
nepieļaut mājdzīvnieku turēšanu sociālajā dzīvoklī;

14.3. nekavējoties informēt sociālā dzīvokļa izīrētāju, 
ja ir mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu tiesībām 
īrēt sociālo dzīvokli;

14.4. vienu mēnesi pirms īres līguma beigām iesniegt 
Apsaimniekotājam iesniegumu un dokumentus, kas aplie-
cina tiesības atjaunot (pagarināt) īres līgumu gadījumos, 
ja dokumenti nav pašvaldības rīcībā vai nav pieejami paš-
valdībai publiskajos reģistros;

14.5. šo pienākumu nepildīšana ir pietiekams pamats 
īres līguma neatjaunošanai vai īres līguma laušanai pirms 
termiņa.

15. Maksa par sociālo dzīvokli īrniekam tiek noteikta:
15.1. 1/3 (viena trešdaļa) no apsaimniekošanas un īres 

maksas, kas noteikta Madonas novada pašvaldības īpašu-
mā esošajiem dzīvokļiem;

15.2. 1/2 (viena puse) no maksas par apkuri un ūdens 
uzsildīšanu;

15.3. 1/2 (viena puse) no maksas par auksto ūdeni un 
kanalizāciju;

15.4. pilnā apmērā visus pārējos komunālos maksāju-
mus.

PASKAiDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr. 35 
“Par sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem 
Madonas novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1. 1.1. Madonas novada pašvaldībai nav vienotu 
saistošo noteikumu, kas regulētu sociālo dzīvokļu 
izīrēšanu, to pārvaldīšanu, finansēšanu.
2. 1.2. Paredzēts 2013. gada beigās atvērt sociālo 
dzīvojamo māju Kalsnavas pagastā, ir daži atsevišķi 
sociālie dzīvokļi citos Madonas novada pagastos, 
dažos pagastos sociālie dzīvokļi ir jau no laika pirms 
teritoriālās reformas 2009. gadā. Neesot vienotam 
novada mēroga regulējumam šajā jomā, katrā vietā 
sociālo dzīvokļu izīrēšana, pārvaldīšana un finansēšanā 
notiek savā veidā, visbiežāk pēc noteikumiem, 
kas bijuši spēkā pirms novada izveidošanas. Nav 
vienotas sociālo dzīvokļu izīrēšanas, pārvaldīšanas, 
finansēšanas kārtības. Nav vienotas sistēmas atbalsta 
nodrošinājumam sociālajiem dzīvokļiem.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

1. 2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu 
un 43. panta trešo daļu; likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3. panta 
otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta ceturto daļu, 6. 
pantu, 8. pantu, 10. panta otro daļu, 12. pantu; Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 
trešo daļu;
2. 2.2. Saistošie noteikumi nosaka sociālo māju un 
sociālo dzīvokļu uzturēšanas, apsaimniekošanas, 
pārvaldīšanas kārtību, to personu loku, kuras ir 
tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī kārtību, kādā 
Madonas novadā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi Madonas 
novadā dzīvesvietu deklarējušiem un arī novadā 
pastāvīgi dzīvojošajiem iedzīvotājiem;
3. 2.3. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām 
ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus; sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtību; sociālo dzīvokļu uzturēšanas, 
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas kārtību.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.Saistošo noteikumu īstenošana prasīs papildus 
līdzekļus budžetā, jo paredz, ka sociālā dzīvokļa īrnieks 
maksā apsaimniekošanas un īres maksu 1/3 apmērā, 
apkuri un siltā ūdens sagatavošanu 50% apmērā, 
auksto ūdeni un kanalizāciju 50% apmērā;
3.2.Līdzekļus starpības segšanai paredzēts iekļaut 
pašvaldības budžetā sociālajai palīdzībai.

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

1. 4.1. Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

1. 5.1. Privātpersonai ar iesniegumu par sociālā 
dzīvokļa īrēšanu jāgriežas pie pilsētas/pagastu 
pārvaldnieka pēc savas dzīvesvietas;
2. 5.2. Personas atbilstību sociālā dzīvokļa īrnieka 
statusam izvērtē Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests;
3. 5.3. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai 
līguma atjaunošanu, kā arī atteikumu dzīvokli izīrēt vai 
līgumu atjaunot, lēmumu pieņem Madonas novada 
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komija;
4. 5.4. Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu var 
apstrīdēt Madonas novada Administratīvo aktu strīdu 
komisijā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

1. 6.1. Nav veiktas.
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16.  Atlikušās 2/3 no apsaimniekošanas un īres mak-
sas, 1/2 no maksas par apkuri un ūdens uzsildīšanu un 
1/2 no maksas par auksto ūdeni un kanalizāciju pamatojo-
ties uz Izīrētāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, 
tiek segtas no Madonas novada pašvaldības budžetā sociā-
lajam atbalstam paredzētajiem līdzekļiem sociālo dzīvok-
ļu atbalstam.

17.  Tiesības uz sociālajiem dzīvokļiem paredzētajiem 
atvieglojumiem un atbalstu stājas spēkā tikai pēc sociālā 
dzīvokļa īres līguma noslēgšanas.

18.  Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu iemītnieki ne-
var pretendēt uz mājokļa (dzīvokļa) pabalstu.

V. Noslēguma jautājums 

19.  Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spē-
kā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtī-
bā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas “Madonas Nova-
da Vēstnesī”, 2014. gada 5. februārī.



Šā gada februārī jaunas 
skolēnu dienesta viesnīcas 
telpas ieguvusi Madonas Valsts 
ģimnāzija

Māja pašvaldības īpšumā nonā-
kusi, pateicoties provizoram Pēte-
rim Dolmanim, kurš savu namīpa-
šumu savulaik novēlēja Madonas 
pilsētai. Ēka ir būvēta 1929. gadā, 
un tās pirmsākumos tajā atradās 
P. Dolmaņa Jaunā aptieka, kā arī 

te bijis kinoteātris “Līgo”. Savu-
kārt kā liecība tam, ka kopš 1940. 
gada šo māju iecienījušas bankas, 
apliecina otrā stāvā iebūvētais, 
joprojām telpā esošais milzu seifs.  
Līdz šim ģimnāzijas internāts at-
radās četristabu dzīvoklī, kurš, lai 
arī labiekārtots, ar īpašām sadzī-
ves ērtībām un plašumu neizcēlās. 
Ar mērķi nodrošināt mūsdienīgus 
un labus apstākļus skolu jaunat-
nei deputāti nolēma renovēt tel-

pas otrajā un trešājā stāvā paš-
valdībai piederošajā ēkā Tirgus 
ielā 3. Kad no telpām izvācās Ze-
mes dienests, tika uzsākti vērienī-
gi remontdarbi – veikta jumta re-
konstrukcija, komunikāciju un 
siltumapgādes sistēmas nomaiņa, 
iebūvēti jauni sanitārie mezgli, ie-
kārtotas gaišas un mājīgas istabi-
ņas. Jaunajās telpās varēs apmes-
ties 35 audzēkņi.

Remontdarbi tika veikti kopu-

mā par 145 tūkstošiem eiro. Pa-
veiktais ir ļāvis radīt teicamus 
apstākļus dzīvošanai un mācī-
bām mūsu jaunajai paaudzei, kā 
arī savest kārtībā vēl vienu paš-
valdības īpašumu. Ar cieņu un 
pateicību ēkas dāvinātājam.

Internātu iespējams aplūkot 
klātienē, iepriekš sazinoties pa 
tel. 64807334.

EDīTE MiķELSONE
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Jauniešu vajadzībām  
atdzimst ēka Tirgus ielā 3

madonas novada pašvaldība 
sadarbībā ar latvijas inves-
tīciju un attīstības aģentūru 
ir īstenojusi eiropas reģio-
nālā attīstības fonda pasā-
kuma 3.4.4. „mājokļa ener-
goefektivitāte”,  aktivitātes 
3.4.4.2. „sociālo dzīvojamo 
māju siltumnoturības uzla-
bošanas pasākumi” projek-
tu  „sociālās dzīvojamās mā-
jas rekonstrukcija ceriņu 
ielā 1, Jaunkalsnavā” id. nr. 
sms/3.4.4.2.0/10/02/017.

Projekta galvenais mērķis –  
veikt sociālās dzīvojamās mā-
jas rekonstrukcijas pasākumus, 
tādējādi palielinot ēkas energo-
efektivitāti, ceļot tās kvalitāti un 
pielāgojot sociālo dzīvojamo ēku 
personām ar kustību traucēju-
miem.

ieGuldīJums  
taVā nākOtnĒ

tiek rekOnstruĒta sOciālā dzīVOJamā māJa  
madOnas nOVada JaunkalsnaVā

madonas novada aro-
nas pagasta kusas ciemā 
sia „kusas nami” laikā no 
04.10.2011. līdz 03.10.2013. 
ir īstenojis visas projekta 
“ūdenssaimniecības attīs-
tība madonas novada aro-
nas pagasta kusas ciemā” 
nr. 3dP/3.4.1.1.0/11/aPia/
cFla/078/005” aktivitātes.  

Madonas novada pašval-
dības būvvaldē 19.08.2013. ir 
pieņemts akts par ūdenssaim-
niecības būvju pieņemšanu un 
nodošanu ekspluatācijā. 

Projekta īstenošanas rezul-
tātā ir rekonstruēts ūdensvads, 
uzstādīts frekvenču pārveido-
tājs, hidrofors un ģenerators, iz-

ūdenssaimniecības 
attīstība  
Madonas novada 
aronas Pagasta  
kusas  ciemā

sadzīVes atkritumu 
izGāztuVes „lindes”  

rekultiVāciJa

darbības programmas 
„infrastruktūra un pakalpo-
jumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. 
apakšaktivitātes „normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošo 
izgāztuvju rekultivācija” ie-
tvaros, ar es kohēzijas fonda 
finansējumu, 2013. gada ok-
tobrī tika uzsākta madonas 
novada lielākās atkritumu 
izgāztuves „lindes”, aronas 
pagastā, rekultivācija.

Rekultivācijas būvdarbus 
veic SIA “Ošukalns”. Būvnie-
ki tika izvēlēti konkursa kārtībā 
saskaņā ar veikto publisko iepir-
kumu. Tāpat arī objektu būvuz-
raudzība. To veic SIA „Ģeoplus”. 
Autoruzraudzību veic SIA „Geo 
Consultants”.

Atbilstoši noslēgtajam būv-
niecības līgumam atkritumu iz-
gāztuves „Lindes” rekultivāci-
ja tiks veikta par kopējo summu 
138978,75 Ls, darbus plānots pa-
beigt šī gada augustā.

Atkritumu izgāztuve pašlaik 
aizņem 2,8 ha lielu teritoriju. At-
bilstoši tās rekultivācijas projek-
tam, paredzēta izgāztuves platī-
bas samazināšana. Sastumto un 
noblīvēto atkritumu kaudzi pa-
redzēts pārklāt ar pretfiltrācijas 
slāni un auglīgās grunts slāni. 
Paredzēta pārstrādājamo atkri-
tumu novākšana, izkliedēto at-
kritumu savākšana, izgāztuves 
un tās apkārtējās teritorijas pla-
nēšana un apzaļumošana, kā arī 
apvedgrāvja izveide un profilēša-
na.  Grāvis ierobežos arī iebrauk-
šanu teritorijā.

Pateicoties ES Kohēzijas 
fonda finansējumam un iegul-
dot pašvaldības līdzfinansēju-
mu, tiks novērsts vides piesār-
ņojums, tā rezultātā uzlabosies 
augsnes un gruntsūdeņu kva-
litāte,  ieskaitot izgāztuvei pie-
kļauto teritoriju, samazināsies 
piesārņojuma izplatība. Tiks sa-
kopta un apzaļumota izgāztuves 
teritorija, uzlabota apkārtējās vi-
des kvalitāte un ainava. Pēc re-
kultivācijas tiks veikts vides stā-
vokļa monitorings.

ieGuldīJums  
taVā nākOtnĒ

ieGuldīJums  
taVā nākOtnĒ

pēc rekonstrukcijas būvdarbiem ir 
nodrošināts dzīvošanai personām 
ar kustību traucējumiem, ēkas 2. 
stāvā ir izveidotas dzīvojamās tel-
pas. Lai ēkā nokļūtu personas ar 
kustību traucējumiem, rekons-
trukcijas būvdarbu laikā ir izbū-
vēts panduss.

Būvdarbus projekta ietvaros 
veica SIA „LC Būve”, būvuzrau-
dzību nodrošināja Skaidrīte Ze-
pa, tehniskā projekta izstrādi un 
autoruzraudzību būvniecības lai-
kā nodrošināja SIA „Komunālpro-
jekts” Jēkabpils nodaļa.

Projekta kopējās izmaksas 
ir Ls 191 684,60, no kurām Ls 
93 085,74 (74,99% no attiecinā-
majām izmaksām) ir ERAF finan-
sējums un Ls 98 598,86 Madonas 
novada pašvaldības finansējums.

 informāciju sagatavoja
iNDRA KāRKLiņA,

Madonas novada pašvaldības  
Attīstības nodaļas 

Projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste

būvēts kanalizācijas kolektors.
Projekta ietvaros ir sakārto-

ta esošā ūdensapgādes un kanali-
zācijas sistēma, lai iedzīvotāji sa-
ņemtu kvalitatīvu pakalpojumu. 
Nodrošināts kvalitātes prasībām 
atbilstošs dzeramais ūdens Kusas 
ciemā 91% iedzīvotāju, kā arī sa-
mazināti ūdens zudumi Kusas cie-
ma ūdenssaimniecībā,  samazinā-
ti infiltrācijas apjomi Kusas ciema 
kanalizācijas sistēmā un uzlabota 
gruntsūdeņu kvalitāte.

Ēkas spāru svētki. Ēka Tirgus ielā 3 šodien.

Ģimnāzijas direktore Vanda Mader
niece gandarīta par jaunajām telpām.

Iemītnieku rīcībā būs mūsdienīgi 
aprīkotas virtuves.

Istabiņās varēs mitināties pa diviem vai trijiem skolēniem.   
                   E. MiķELSONES  un muzeja arhīva foto

Projekta ietvaros ir veikti vērie-
nīgi rekonstrukcijas būvdarbi, esošā 
ēka ir ieguvusi jaunu vizuālo izskatu 
gan ārējo, gan iekšējo. Rekonstruk-
cijas būvdarbu laikā tika veikti ēkas 
fasādes siltināšanas darbi, jumta 
nomaiņas un siltināšanas darbi, lo-
gu un durvju nomaiņa, remontdar-
bi ēkas iekštelpās un iekšējo tīklu un 
sistēmu remontdarbi. Ēkas 1. stāvs 



Aizritējis 2013. gads – pirmais 
pilnais gads Uzņēmējdarbības 
atbalsta un attīstības nodaļai. 
Aizvadītājā gadā esam 
darbojušies atbilstoši savām 
piecām prioritātēm – vietējo 
ražotāju atbalsts, biznesa 
iniciatīvas veicināšana, 
nodarbinātības un darbaspēka 
pieejamības jautājumu 
risināšana, birokrātijas 
mazināšana un informācijas 
pieejamības nodrošināšana, 
kā arī investoru un investīciju 
piesaiste. 

Novada ražotāju zīmols “Ra-
žots Madonas novadā” ir izska-
nējis pa visu Latviju un, pagājušā 
gada novembrī, ticis arī pie jauna 
dizaina, ko izstrādājām kopā ar 
Madonas Mākslas skolu un SIA 
„Līnas Dizaina Birojs”. Tirdz-
niecības vietā Rīgas Centrāltirgū 
Madonas novada ražotājiem pie-
vienojās arī jaunizveidotais uzņē-
mums SIA „Domu pietura” ar da-
žādu mājas vīnu klāstu.

Madonas novada pārtikas ra-
žotāji ar kopīgu stendu sekmī-
gi tirgojās Igaunijā Viru pilsē-
tas organizētajā pārtikas ražotāju 
un amatnieku gadatirgū “UMA 
MEKK”, kā arī starptautiskajā 
pārtikas izstādē “Riga Food 2013”, 
kurā novada ražotāji bija pārstā-
vēti divos kopstendos. Madoniešu 
stendu „Ražots Madonas novadā” 
varēja apmeklēt decembrī Mado-
nas sporta centrā, kur, pārrobežu 
projekta ietvaros, noritēja izstāde 
– tirdziņš „Mūsu uzņēmēji – Jūsu 
Ziemassvētku priekam”. Sevi pa-
rādīt un tirgoties bija ieradušies 
arī kaimiņu novadu uzņēmēji un 
viesi no Igaunijas un Krievijas. 

n

2013. gada ietvaros norisinā-
jās divas biznesa ideju konkursa 
„Madona var labāk!” kārtas.

Pirmajā kārtā Madonas no-
vada iedzīvotāji tika aicināti ie-
sniegt savas biznesa idejas, pre-
tendējot uz balvu fondu. Kopumā 
tika iesniegtas 22 idejas, no ku-
rām 10 tika izvirzītas uz prezen-
tēšanu žūrijas komisijai klātienē. 
Konkursa rezultātā tika nodibi-
nāti 3 jauni uzņēmumi, kas nu 
jau sekmīgi uzsākuši savu darbī-
bu. Trīs jaunieši ieguva iespēju 
apmeklēt pašvaldības apmaksātu 
apmācību kursu “Jauniešu uzņē-
mējspējas un dialoga veicināšana 
par videi draudzīgas, ilgtspējīgas 
un inovatīvas uzņēmējdarbības 
attīstības iespējām lauku reģio-
nos” Vidzemes plānošanas reģio-
na projekta ietvaros.

Otrajā kārtā konkursa noli-
kums paredzēja Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 
1000 LVL vienam projektam biz-
nesa idejas realizēšanai. Kopumā 
tika saņemti 4 pieteikumi. Trīs 
no tiem ieguva pašvaldības līdzfi-
nansējumu – katrs projekts LVL 
1000 apmērā, savukārt ceturtā 
projekta autorei biznesa uzsākša-
nai tika piedāvāta organizatoris-
ka un materiāla palīdzība. 

Varam atzīmēt to, ka pēc 
abām konkursa kārtām ir izvei-
dojušies 5 jauni uzņēmumi Ma-
donas novadā. Ar lielāko daļu no 

Pirmā darbības gada bilance

tiem mēs turpinām aktīvi sadar-
boties kopīgos projektos.

n

2013. gada vasarā novadā pir-
mo reizi tika realizēts pašvaldī-
bas projekts „Jauniešu karjeras 
izvēles un amata prasmju apgu-
ve” ar mērķi veicināt jauniešu 
karjeras un neformālās izglītī-
bas attīstību Madonas novadā. 
Projekta ietvaros Madonas nova-
da uzņēmumi pieteica 17 darba-
vietas vakances, uz kurām kopu-
mā tika saņemti 80 pieteikumi no 
jauniešiem vecuma grupā 16 – 25 
gadiem. Interese no jauniešu pu-
ses bija ļoti liela, tāpēc arī 2014. 
gada vasarā tiek plānots līdzvēr-
tīgs projekts. Ceram uz lielāku 
atsaucību no uzņēmumu puses. 

Visa gada garumā tika organi-
zētas apmācības, informatīvie se-
mināri un tikšanās, pieredzes ap-
maiņas braucieni. Uzņēmējiem 
bija iespēja 
apgūt gan 
mārketin-
gu, rek-
lāmu un 
produktu 
virzīšanu 
tirgū, gan 
grāmatve-
dību. Vis-
plašāk ap-
m e k l ē t s 
bija uzņēmēju forums, kas no-
risinājās martā. Tā ietvaros uz-
ņēmējus par ES fondu finan-
sējumu nākamajā plānošanas 
periodā 2014.–2020. gadam infor-
mēja Finanšu ministrijas pārstā-
vis. Savukārt LIAA iepazīstināja 
ar atbalsta instrumentiem uzņē-
mējiem 2013. gadā un stratēģis-
kajiem mērķiem nākamajam plā-
nošanas periodam. Pieredzē, 
apgūstot LIAA un citus ES fon-
du finansējumus, dalījās „Kok-
apstrādes grupa” direktore Agi-
ta Kalniņa, akcentējot iespējas 
un problēmas. Par ES lauksaim-
niecības atbalsta politiku nāka-
majā plānošanas periodā (LAD 
atbalsts, platībmaksājumi, subsī-
dijas) stāstīja un ar uzņēmējiem 
diskutēja Zemkopības ministrijas 
pārstāvji.

Izglītošanas un informēšanas 
jomā strādājam arī ar jauniešu 
auditoriju. Piedalījāmies mācību 
stundās un Jauniešu domes rī-
kotajos pasākumos. Sadarbībā ar 
jauniešu auditoriju esam uzsāku-
ši divus lielus projektus.

Ar mērķi veicināt informāciju 
tehnoloģiju (IT) nozares attīstību 
novadā, Uzņēmējdarbības atbal-
sta un attīstības nodaļa sadarbībā 
ar Izglītības nodaļu un ar vienu 
no pasaules vadošajiem informā-
ciju tehnoloģiju uzņēmumiem – 
“Accenture” Latvijas filiāli – Ma-
donas novadā realizē Start (IT) 
projektu. Vairāk kā 100 skolēnu 
no 7. līdz 12. klasei mācās prog-
rammēšanu jau no 2013. gada 
septembra. Tiek plānoti arī prog-
rammēšanas kursi ārpus skolas 
un ir uzsāktas sarunas ar Mado-
nas augstākās izglītības centru 
par iespēju apgūt programmē-
šanu augstākās izglītības prog-
rammā Madonā. Lai piesaistītu 
speciālistus Madonas novadam, 
radītu izpratni par IT nozari arī 
ārpus Rīgas, esam vienojušies ar 
“Accenture” Latvijas filiāli par IT 
speciālistu piesaisti Madonas no-
vadam. Projekta ietvaros uzņē-

tīstības projektiem. Rīgas Bizne-
sa skola (Riga Business School) 
ir Rīgas Tehniskās universitātes 
struktūrvienība un viena no va-
došajām uzņēmējdarbības un me-
nedžmenta augstskolām Latvijā. 
Šobrīd kopīgi ar studentiem, viņu 
pasniedzējiem un mentoriem tiek 
strādāts pie šādiem projektiem:

– Industriālās zonas attīstība 
Madonā;

– Madona – reģionālais IT 
centrs;

– Barkavas profesionālās vi-
dusskolas attīstības nākotne;

– Sporta un atpūtas bāzes 
„Smeceres sils” labāka rītdiena 
sākas jau šodien.

n

Ikdienā tiek strādāts pie uz-
ņēmēju informēšanas un konsul-
tēšanas, piemēram, palīdzot jau-
najiem uzņēmējiem dokumentu 
sagatavošanas procesā, sadar-

bības partneru 
meklēšanā, kā arī 
piesaistot mento-
rus. Apkalpojam 
investoru piepra-
sījumus, gatavojot 
konkrētus piedā-
vājumus, pēc uz-
ņēmumu lūguma 
meklējam piemē-
rotas telpas uz-

ņēmējdarbībai, iesaistāmies dar-
binieku meklēšanā, sniedzam 
dažāda veida informāciju par uz-
ņēmējdarbību novadā kopumā, kā 
arī par konkrētām nozarēm.

Regulāri tiek papildināta un 
aktualizēta Madonas novada uz-
ņēmumu datubāze.

2013. gadā rosinājām izmai-
ņas Saistošajos noteikumos “Par 
pašvaldības nodevu par reklāmas 
un reklāmas objektu izvietošanu 
Madonas novadā” un “Par node-
vu pašvaldības organizētajos ik-
mēneša tirgos Madonas pilsētā”. 
Pēc grozījumu pieņemšanas ir sa-
mazināti tarifi Madonas novada 
uzņēmējiem gan par reklāmas iz-
vietošanu publiskās vietās, gan 
par tirdzniecību ikmēneša tirgos 
Saieta laukumā. 

Pagājušajā gadā ir tapis vi-
deo par uzņēmējdarbību nova-
dā un tika izveidota mūsu jaunā 
mājaslapa http://www.busines-
smadona.lv. Tajā atradīsiet Ma-
donas novada uzņēmējdarbības 
aktualitātes, uzņēmumu datubā-
zi, informāciju par pašvaldības 

pakalpojumiem uzņēmējiem, uz-
ņēmējdarbībai piemēroto objek-
tu karti, kurā ir parādīti tie īpa-
šumi, kuri ir pieejami īrniekiem 
vai pircējiem, lai uzsāktu vai at-
tīstītu uzņēmējdarbību. Izmanto-
jot šādu investīciju objektu datu-
bāzi, vairākiem uzņēmumiem ir 
izdevies atrast sev piemērotas tel-
pas, kā piemērām SIA „Krontex 
D” kas uz Madonu atnāca 2013. 
gada decembrī, iekārtojot šūšanas 
darbnīcu, un plāno nodarbināt 20 
darbiniekus.

n

2013. gadā organizējām arī sa-
liedēšanas pasākumu novada uz-
ņēmējiem – augustā viesu mā-
jā „Šubrakkrasti” norisinājās 1. 
Madonas novada uzņēmēju spor-
ta spēles. Tajās ceļojošo kausu sa-
ņēma SIA “Aiviekstes energocelt-
nieks”. Otrā stiprākā komanda 
pēc kopvērtējuma rezultātiem bi-
ja SIA “Celtbūve”, bet trešā – 
SIA “Junge”. Olimpiskajā sešnie-
kā iekļuva SIA “Unisports”, SIA 
“SkandiBus” un SIA “NG Līnija”. 
Kausus saņēma visas stiprākās ko-
mandas. Komandas ieradās kuplā 
skaitā, kopā ar ģimenēm un līdz-
jutējiem, apvienojot ap 110 dalīb-
nieku. Uzņēmēju sporta spēles no-
tiks arī 2014. gada vasarā, ceram, 
ka tās kļūs par stabilu tradīciju.

n

gads noslēdzās ar pārmaiņām –  
tā kā tūrisms ir viens no aktīvā-
kajiem uzņēmējdarbības veidiem 
Madonas novadā un Uzņēmējdar-
bības atbalsta un attīstības noda-
ļa jau no dibināšanas brīža dar-
bojās vienās telpās ar Madonas 
novada tūrisma informācijas cen-
tru, tad no 2014. gada 1. janvāra 
spēki tika apvienoti vienā nodaļā, 
kuras nosaukums turpmāk būs 
”Uzņēmējdarbības un tūrisma at-
tīstības nodaļa”.

n

Paldies par sadarbību 2013. ga-
dā visiem mūsu sadarbības part-
neriem – uzņēmējiem, novada ie-
dzīvotājiem, kolēģiem pašvaldībā, 
Valsts iestādēm un citām pašval-
dībām, jauniešu organizācijām, 
skolām, biznesa inkubatoriem, 
medijiem, deputātiem! Kopā strā-
dājot, Madona var vēl labāk!

Uzņēmējdarbības un tūrisma  
attīstības nodaļa

Madonas Novada Vēstnesis  11 
           2014. gada februāris    Uzņēmējdarbība

Jauniešu vajadzībām  
atdzimst ēka Tirgus ielā 3

Novada ražotāju zīmols 
“Ražots Madonas 
novadā” ir izskanējis pa 
visu Latviju

mums ir gatavs nodrošināt darbu 
IT speciālistiem Madonā, strādā-
jot no mājām, vai atsevišķa biro-
ja. Šobrīd jau ir izsludinātas va-
kances. No pašvaldības puses 
strādājam pie tā, lai apzinātu no-
vadniekus, kas strādā šajā noza-
rē un kuriem ir vēlme pārcelties 
uz Madonu. Ir sagatavots piedā-
vājums jaunajiem speciālistiem, 
lai palīdzētu sakārtot sadzīvis-
kas lietas, kas saistītas ar pār-
celšanos. Šajā posmā tiek meklē-
ti konkrēti speciālisti ar pieredzi, 
lai izveidotu kodolu, uz kura bā-
zes turpmāk varētu būvēt infor-
māciju tehnoloģiju nozares attīs-
tību Madonas novadā. Tāpat arī 
strādājam pie tā, lai Madonas no-
vada Augstākās izglītības centrā 
būtu pieejama izglītība informā-
ciju tehnoloģijās. 

Madonas novada pašvaldī-
ba ir uzsākusi sadarbību ar Rī-
gas Biznesa skolu (RBS) studi-
ju kursa “Startup Lab” ietvaros. 
Sadarbības mērķis – izpētīt un 
izstrādāt stratēģijas vairākiem 
Madonas novada pašvaldības at-

Rīgas centrāltirgū izvietotais stends “ Ražots Madonas novadā”. Aizvadītā gada nogalē Andrejs Ceļapīters un Romāns Hačatrjans pasniedza 
balvas konkursa “ Madona var labāk!” uzvarētājiem – uzņēmumiem “Dream 
sleep” un “Ulla kids” zīmolam “MIIME”.



2014. gada februāris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

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

Dzintra Stradiņa.
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Nozīmīgākie pasākumi  
Madonas novadā
Datums Pasākums Vieta Kontakttālr.

14.02. Ivetas Krūmiņas dzeja un Hārdija Madzuļa dziesmas. Madona 26173465

15.02. Valentīndienas koncerts – balle Madona 26131727

15.02. –
23.03.

Māra Maskalāna fotoizstāde  
„Nagļi”.

Madona 26541110

27.02. UNESCO projekta “Stāstu bibliotēkas” pasākums – 
ģimeņu vakars “Kad es gāju dančus vest” – rotaļas 
un dejas.

Madona 26173465

27.02. –
27.07.

Muzeja krājuma izstāde  
“Nauda Latvijā”

Madona 26541110

28.02. Deju kopai “Klabdancis” – 40 Barkava 28367820

01.03. Auto-traks Gaiziņkalns 29216473

01.03. Vecākās paaudzes deju kolektīvam “ 
Atvasara” – 60

Madona 26324380

05.03. Džeza trio “Vincent Courtois Mediums” (Francija, 
Anglija, Vācija) koncerts

Madona 27868891

05.03. –
13.04.

Izstāde “20 Francijas dizaina ikonas”.
5. martā izstādes atklāšana

Madona 26541110

08.03. Kamerorķestra “Kremerata Baltica” koncerts Madona 26131727

13.03. –
16.03.

Baltijas čempionāts biatlonā Madona 26529414

17.03. –
21.03.

Starptautiskā ģitāristu sesija Madona 29411619

17.03. –
31.03.

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 
novadu skolēnu lietišķās mākslas neklātienes 
konkursa “Pavasaris” darbu izstāde

Madona 26541110

23.03. Teodora Reitera 130 jubilejai veltīts pasākums Ļaudona 26590186

25.03. Novada politiski represēto tikšanās Madona 26541110

27.03. UNESCO projekta “Stāstu bibliotēkas” pasākums 
– konkurss sākumskolas skolēniem “Mini manu 
mīkliņu, mazo bērniņ”

Madona 26173465

29.03. Gaiziņkalna karnevāls Gaiziņkals 29216473

29.03. –
30.03.

Gleznotāja – ornamentālista Ulda Beķera darbu 
izstāde

Madona 26541110

29.03. –
30.03.

Madonas novada amatierteātru skate Madona 26324380

04.04. Grāmatu svētki Madona 26173465

05.04. Jauniešu deju kolektīva “Resgaļi”  
35 gadu jubilejas koncerts

Biksēre 29424739

12.04. Putnu diena muzejā “Cilvēkbērns – putnu bērniem” Madona 26541110

12.04. Madonas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestrim 
– 55

Madona 26324380

17.04. –
01.06.

Mākslas dienas. “Stilīgie”. 20. gs. 60.–70. gadu 
glezniecība no Latvijas mākslas muzeja krājuma

Madona 26541110

17.04. –
23.04.

Eiropas e-prasmju nedēļa Madona 26173465

18.04. –
21.04.

Lieldienu pasākumi Madonas 
novads

64860579
27868891

informāciju apkopoja un sagatavoja iNgA ARāJA
Madonas novada pašvaldības galvenā speciāliste, kultūras darba organizatore

Tālr. 64860579, 27868891, inga.araja@madona.lv, http://www.madona.lv

Datums Pasākums Vieta Atbildīgais

31.01.– 
02.02.

Latvijas čempionāts  
biatlonā

SAB Smeceres  
sils

V.Šmugais –  
26529414

15.02. Latvijas kausa izcīņa minirallijā – 
“Madona 2014”  – ziemas posms

Madonas novada  
teritorija

R.Ērkulis –  
29228498

18.–
20.02.

Skandināvijas kauss 2014 
distanču slēpošanā

SAB Smeceres  
sils

G.Ikaunieks –  
26396032

22.02. Sportlat tautas slēpojums  
“Madona 2014”

SAB Smecers  
sils

G.Upenieks -  
29454195

13.–
16.03.

Baltijas čempionāts  
biatlonā

SAB Smeceres  
sils

V.Šmugais –  
26529414

05.04.
Latvijas sporta veterānu  
51. sporta spēļu finālsacensības 
volejbolā

Madonas pilsētas  
sporta centrs

M.Gailums –  
29478365

10.05.
Latvijas sporta veterānu  
51. sporta spēļu finālsacensības 
riteņbraukšana

SAB Smeceres  
sils

G.Ikaunieks –  
26396032

07.06. Latvijas kausa izcīņa minirallijā – 
“Madona 2014” – vasaras posms

Madonas novada  
teritorija

R.Ērkulis –  
29228498

14.–15. 
06.

Latvijas čempionāts BMX,  
Smeceres sila kauss

SAB Smecers  
sils

J.Kuprans –  
29230180

informāciju sagatavoja MāRiS gAiLUMS,  
novada sporta darba organizators

Nozīmīgākie sporta pasākumi 
Madonas novadā 2014. gada 
februāris – jūnijs

Madonas pilsētas  
1. vidusskola  

aiciNa uz salidojuMu 
bijušos audzēkņus uN 

absolVeNtus, skolotājus  
uN darbiNiekus.

16.00–18.00 – bijušo audzēkņu tikšanās 
ar saviem skolotājiem (klašu telpās)

18.00 – skolēnu un absolventu koncerts, 
sadziedāšanās
20.00 – balle

Sīkāka informācija skolas mājas lapā  
www.madonas1vsk.lv un  

pa tel. 64807546.

2014. gada  
8.martā
2014. gada  
8.martā

SMECERES SILA
09.02.2014 SMECERES SILA TRASĒ 

MADONĀ PLKST.12.00

TAUTAS
SLĒPOJUMS 

Vecuma grupa Distance 
S10,V10 2004.gadā dzimuši bērni un jaunāki    1 km 

S12,V12 bērni 2002-2003 g.dz           2 km 
S14,V14  jaunieši, jaunietes 2000-2001 g.dz          2,5 km 

S16,V16 jaunieši, jaunietes 1998-1999 g.dz   5 km 
S18,V18 jaunieši, jaunietes 1995-1997g.dz   10 km 

S21,V21 vīrieši un sievietes 1994 g.dz un vecāki    15 km 
S35,V35 vīrieši un sievietes 1970-1979        15 km 
S45,V45 vīrieši un sievietes 1960-1969     10 km 
S55,V55 vīrieši un sievietes 1950-1959  10 km 

S65,V65 vīrieši un sievietes 1949 g dzimuši un vecāki. 5 km 

VECUMA GRUPAS
UN DISTANCES

INFORMĀCIJA
Sacensības notiek brīvajā stilā pa 2.5 km garu apli. 
Dalībniekiem, kas slēpo klasiskajā solī 
būs ievilkta klasikas špūre.
Sacensībās aicināti piedalīties visi slēpotgribētāji.
Sacensības notiks ar kopēju startu pa vecuma grupām

REĢISTRĀCIJA
Iepriekšējā online pieteikšanās līdz 
7.februāra plkst. 23:00 www.smeceressils.lv

APBALVOŠANA
Apbalvoti tiks 1�3 vietu ieguvēji visās 20 vecuma grupās.
Balvas nodrošinās sacensību atbalstītāji: 
MySport, Fischer un ISOSTAR INFORMĀCIJA: TEL.26396032 GUNĀRS


