
Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, 
Kalsnavas, Lazdonas, 
Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas,  
Sarkaņu, Vestienas  
pagastu un  
Madonas pilsētas ziņas 
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“Neizslēdzu, ka cilvēki 
pārbauda un vēl 
centīsies pārbaudīt, vai 
mana  jaunība varētu 
būt trūkums vai drīzāk 
priekšrocība pārvaldes 
vadītāja amatā.” 
Intervija ar Dzelzavas 
un Sarkaņu pagastu 
pārvaldnieku Sandi 
Kalniņu.

8. lpp.

Uzsākti Karjera ezera 
labiekārtošanas darbi. 
Turpinās darbs pie 
turpmākās attīstības 
vīzijas.

9. lpp.

Iedzīvotāji arvien 
aktīvāk iesaistās 
atkritumu šķirošanā. 
Taču svarīgi to darīt 
pareizi.

11. lpp

Veicinot pieaugušo 
izglītības pieejamību, 
kā arī mūžizglītības 
iespējas, sākusies 
pieteikšanās 
attālinātām mācībām, 
kā arī izsludināts 
izglītības programmu 
projektu konkurss. 
Nenokavē! 

12. lpp

Droši ir zināt! Labāk 
būt nedaudz par daudz 
piesardzīgiem, nekā 
vieglprātīgiem.
Padomi īpašuma 
drošībai.

14. lpp

Augusta izskaņā Madonā norisināsies 
pasaules kauss rollerslēpošanā

2020. gada jūlijs

Lasiet 
numurā:

Šī gada vasarā, no 28. līdz 
30. augustam, “Smeceres 
sils” sporta trasē norisināsies 
Pasaules kauss rollerslēpošanā. 
Lai gan sezonas pirmais posms 
sākotnēji bija paredzēts Pekinā, 
Ķīnā, straujā vīrusa “Covid-19” 
izplatības dēļ tas pārcelts 
uz 23.–25. oktobri, rezultātā 
rollerslēpošanas sezona tiks 
atklāta Igaunijā, savukārt, 
otru posmu plānots aizvadīts 
“Smeceres sils” trasē, Madonā.

Saskaņā ar Starptautiskās 
slēpošanas federācijas publicēto 
kalendāru, pasaules rollerslēpo-
šanas sezonu plānots atklāt Bal-
tijas valstīs: Igaunijā un Latvijā, 
savukārt rudenī plānots trešo 
kausa posmu aizvadīt Krievijā, 
bet ceturto – Ķīnā. Tas lielā mē-
rā saistīts ar vīrusa “Covid-19” 
straujo izplatību pasaulē, kas ie-
viesa korekcijas sākotnēji plāno-
tajā sacensību kalendārā.

“Lai gan šobrīd oficiāli ap-
stiprināts sacensību kalendārs, 
atkarībā no tā, kāda būs situāci-

ja augustā, tas var tikt koriģēts. 
Jāatzīst gan, ka pašlaik Baltijas 
valstis veiksmīgi ierobežojušas 
vīrusa izplatību, kas ļauj pasau-
les rollerslēpošanas sezonu at-
klāt mūsu platuma grādos. Pro-
ti, ja vēl ir diskusijas par to, 
vai sportistiem doties uz 
Krieviju un Ķīnu rude-
nī būs droši, tad lielā-
kā daļa Eiropas valstu 
sportistu ir gatavi star-
tēt Igaunijā un Latvijā 
notiekošajos Pasaules 
kausa posmos. Noris ak-
tīvi sagatavošanās darbi, un 
ir skaidrs, ka Latvija šajā spor-
ta veidā, kas kļūst arvien popu-
lārāks kā pasaulē, tā Eiropā, ir 
sevi “uzlikusi uz kartes”. Svarī-
gi, ka Madonas pašvaldība ir ļo-
ti pretimnākoša,un arī šī gada 
sarežģītajos apstākļos ir gatava 
iesaistīties pasākuma organizē-
šanā,” stāsta Mārtiņš Niklass, 
Starptautiskās slēpošanas fede-
rācijas rollerslēpošanas apakš-
komitejas vadītājs.

“Jau vairākus mēnešus ga-

tavojamies uzņemt Pasaules 
kausa posmu pie mums Mado-
nā. Šogad pasākumu kalendārs 
bijis daudz tukšāks, un tas ļāvis 
izdarīt nepieciešamos priekš-
darbus. 

Palīgs attiecībā uz 
gatavošanos mums ir 

pērn aizvadītais Pa-
saules čempionāts, 
kas no Starptau-
tiskās slēpošanas 
federācijas puses 

tika atzīts kā orga-
nizatoriski veiksmīgs. 

Arī latviešu sportisti ir 
noilgojušies pēc rollerslēpoša-
nas sacensībām, tā iemesla dēļ 
27. jūnijā plānojam aizvadīt vie-
tējā līmeņa sacīkstes, kur plāno 
startēt gan jaunieši, gan tie, kas 
startē FIS ieskaitē,” ar turpmā-
kajiem plāniem iepazīstina Gu-
nārs Ikaunieks, “Smeceres sila” 
bāzes vadītājs.

Pašreizējā kalendāra versi-
ja paredz Pasaules kausu rol-
lerslēpošanā sākt Igaunijā 
(21.–28.08.), turpināt Latvijā 

(28.–30.08.), bet rudenī plānots 
kausa posmu un Pasaules čem-
pionāta ieskaiti junioriem aiz-
vadīt Krievijā (17.09.–20.09.) un 
Ķīnā (23.10.–25.10.).  

Pirmais Pasaules kauss 
rollerslēpošanā Latvijā tika rī-
kots 2006. gadā – Priekuļos, 
bet Madonā šogad plānots aiz-
vadīt jau piekto Pasaules kau-
sa posmu. 

Pērn trasē “Smeceres sils” 
aizvadīts arī gan no sportis-
kās, gan organizatoriskās pu-
ses veiksmīgs Pasaules čempio-
nāts rollerslēpošanā. Tas atnesa 
Latvijai divas godalgas – Niks 
Saulītis 200 m sprinta distancē 
junioriem izcīnīja bronzas god-
algu, savukārt Raimo Vīgants 
20 km distancē ar masu startu 
elites konkurencē – 3. vietu.

GITA SAUKA, 
sabiedrisko attiecību 

konsultante 
mob. 28326828 

e-pasts:  
gita.sauka@onecom-latvia.com

19. jūlijā VELO ekskursija –  
Mētriena: hokejs, bites, koka mājas un vietējais “ikea” 

Šī gada 19. jūlijā (svētdienā)  
notiks tradicionālā  
VELO ekskursija pa  
Madonas novadu. 

Šoreiz dosimies iepazīt Mēt-
rienas pagastu. Brauciena ga-
rums – ap 22 km, braukšana 

nesteidzīgā atpūtas režīmā.
Brauciena laikā ciemosi-

mies pie darbīgiem Mētrienas 
pagasta cilvēkiem un dzirdē-
sim stāstus par Mētrienu un 
maršruta ceļā esošajām vie-
tām un notikumiem. 

Visu dienu līdzi brauks teh-

niskās palīdzības transports. 
Piedāvājam arī velosipēdu 

transportēšanu no Madonas, 
Lazdonas un Praulienas. 

15. lpp
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Madonas novada pašvaldības domes 
28. maija sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
16. jūnija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par saskaņojuma 
sniegšanu 
aizņēmuma 
saņemšanai 

Varakļānu novada 
pašvaldībai

Nolemj saskaņot Varakļānu 
novada pašvaldības investīciju 
projektu “Rīgas un Kosmonau-
tu ielu posmu pārbūve Varakļā-
nos” (ielu apgaismojuma atjau-
nošana Kosmonautu ielā, lietus 
notekūdeņu sistēmas sakārto-
šana un asfaltbetona seguma 
atjaunošana Kosmonautu un 
Rīgas ielās) par kopējo summu 
308 237,38 eiro un saskaņot aiz-
ņēmuma saņemšanu 231 175 ei-
ro apmērā projekta īstenošanai. 

Par saskaņojuma sniegšanu 
aizņēmuma saņemšanai 
Ērgļu novada pašvaldībai

Lai Ērgļu novada pašval-
dība saņemtu Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības mi-
nistrijas pozitīvu atzinumu par 
aizņēmuma saņemšanu, nepie-
ciešams Madonas novada paš-
valdības domes lēmums par 
saskaņojuma sniegšanu aizņē-
muma saņemšanai. 

Nolemj saskaņot Ērgļu no-
vada pašvaldības investīciju 
projektu “Seguma pārbūve, uz-
klājot asfaltbetonu Ērgļu pagas-
ta autoceļam Nr. 11” (posmā no 
Rīgas ielas līdz Sauleskalna ka-
piem 0,383 km garumā) par ko-
pējo summu 116 505 eiro un sa-
skaņot aizņēmuma saņemšanu 

87 379 eiro apmērā projekta īs-
tenošanai. 

Nolemj saskaņot Ērgļu no-
vada pašvaldības investīciju 
projektu “Seguma pārbūve, uz-
klājot asfaltbetonu Ērgļu pagas-
ta Saules ielā” (posmā no Rata-
kalna ielas līdz Dzelzceļa ielai 
0,272 km garumā) par kopējo 
summu 90 581 eiro un saskaņot 
aizņēmuma saņemšanu 67 936 
eiro apmērā projekta īstenoša-
nai. 

Par finansējuma 
piešķiršanu kanalizācijas 
uzlabošanas darbiem

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 6 000 eiro Degumnieku pa-
matskolas kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijai no pašvaldības 
speciālā budžeta “Dabas resur-
su nodoklis”.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 5 500 eiro lietus notekūde-
ņu atdalīšanai no saimniecis-
kās kanalizācijas pašvaldības 
īpašumā Brīvības ielā 7 (kultū-
ras nams), Barkavā, no pašval-
dības speciālā budžeta “Dabas 
resursu nodoklis”.

Par finansējuma 
piešķiršanu pamatkapitāla 
palielināšanai

Nolemj piešķirt A/S “Mado-
nas ūdens” finansējumu 71 000 
eiro pamatkapitāla palielināša-
nai, tai skaitā, 23 000 eiro no 
Madonas novada pašvaldības 
speciālā budžeta “Dabas resur-
su nodoklis” un 48 000 eiro no 

Madonas novada pašvaldības 
nesadalītajiem līdzekļiem.

A/S “Madonas ūdens” 2020. 
gadam plānotās investīcijas: 
sporta un atpūtas bāzes “Sme-
ceres sils” ūdensapgādes sistē-
mas uzlabošana, saimnieciskās 
kanalizācijas pārbūve Brīvības 
ielā 7 (kultūras nams), Barka-
vā, lietus ūdens infiltrācijas no-
vēršana no pašvaldības īpašu-
miem Ozolos un kanalizācijas 
tīklu un sūkņu stacijas izbūve 
īpašumam “Zāģeri”, Biksērē.

Par finansējuma 
piešķiršanu latvāņu 
apkarošanai 

Nolemj piešķirt finansēju-
mu latvāņu izplatības ierobe-
žošanai (miglošanai) Barkavas 
pagastā 1 500 eiro apmērā no 
Madonas novada pašvaldības 
dabas resursu nodokļu ieņēmu-
miem.

Par sociālā atbalsta 
pakalpojuma deleģēšanas 
līgumu

Nolemj slēgt deleģēšanas lī-
gumu ar nodibinājumu “Latvi-
jas Evanģēliski luteriskās Baz-
nīcas Diakonijas centrs” par 
sociālā atbalsta un rehabilitāci-
jas pakalpojuma sniegšanu Ma-
donas novadā ar mērķi attīstīt 
sadarbību un paplašināt likuma 
“Par pašvaldībām” pašvaldībai 
noteiktā sociālā atbalsta un re-
habilitācijas pakalpojuma un 
sociālās funkcionēšanas spēju 
atjaunošanas pakalpojumu Ma-

donas novadā, saskaņā ar Ma-
donas novada pašvaldības Sais-
tošajos noteikumos Nr. 11 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Ma-
donas novadā” noteikto Dienas 
centra, Dienas aprūpes centra, 
Atbalsta centra, higiēnas un Zu-
pas virtuves sniegto pakalpoju-
mu veidu, piešķiršanas, saņem-
šanas un samaksas kārtību.

Par mantas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 

Pārvaldes uzdevuma izpil-
dei nolemj nodot nodibināju-
mam “Latvijas Evaņģēliski lu-
teriskās Baznīcas Diakonijas 
centrs” bezatlīdzības lietoša-
nā sekojošu mantu: telpas ēkā 
Parka ielā 6, Madonā, izņe-
mot 1. stāva telpu 001-3 (pla-
tība 17,2 m2), kur telpu kopējā 
platība 498,8 m2. Telpas ir iz-
remontētas, tās pilnībā ir lie-
tojamas pārvaldes uzdevuma 
veikšanai – nodrošināt sociālā 
atbalsta un rehabilitācijas pa-
kalpojuma sniegšanu Madonas 
novadā uz laiku no 01.06.2020. 
līdz 31.05.2021. (ieskaitot). 

Par atkritumu 
apsaimniekošanas līguma 
noslēgšanu

Nolemj noslēgt līgumu ar 
SIA “Madonas namsaimnieks”, 
lai nodrošinātu pašvaldības au-
tonomās funkcijas – sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
Madonas novada Aronas pagas-
tā, Barkavas pagastā, Dzelza-
vas pagastā, Lazdonas pagas-

tā, Liezēres pagastā, Ļaudonas 
pagastā, Mētrienas pagastā, 
Ošupes pagastā, Praulienas 
pagastā, Sarkaņu pagastā un 
Madonas pilsētā uz laiku līdz 
2027. gada 30. jūnijam.

Par aizņēmuma ņemšanu 
objektam “Madonas 
pilsētas vidusskolas ēku 
kompleksa un stadiona 
pārbūve”

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
2 762407,02 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteik-
to procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem Eiro-
pas Savienības fonda projekta 
Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vi-
des uzlabošana Madonas nova-
dā” īstenošanai. Aizņēmumu 
izņemt vidēja termiņā un apgūt 
2020., 2021. gadā, tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Plānota sporta zāles korpu-
sa atjaunošana, piebūve mācību 
korpusiem un ēdamzāles/aktu 
zāles korpusa atjaunošana.

Par mantiskā 
ieguldījuma 
veikšanu  
SIA „Madonas 

siltums” pamatkapitālā

Nolemj palielināt SIA „Ma-
donas siltums” pamatkapitālu 
par 182 600 eiro (SIA “Baltijas 
vērtētāju grupa DDS” novērtē-
juma apmērā), nododot un ie-
guldot pamatkapitālā mantu 
un nekustamo īpašumu – ze-
mes gabalus un ēkas “Katlu 
māja Avotu ielā”, kā arī zemes 
gabalus un ēkas “Katlu māja 
Aiviekstes ielā”, Ļaudonas pa-
gastā, Madonas novadā. 

Par galvojuma sniegšanu 
SIA “Madonas  
siltums” projekta 
realizācijai

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atļaut Madonas novada paš-
valdībai sniegt galvojumu SIA 
“Madonas siltums” ilgtermi-
ņa aizņēmumam Valsts kasē 
768 849,17 eiro apmērā ar at-
likto maksājumu uz 2 gadiem, 
ar atmaksas termiņu uz 15 ga-
diem, kā arī aizņēmumam tiek 
noteikta mainīgā gada procen-

tu likme 0,5 KF līdzfinansēta 
projekta “Esošās katlu mājas 
Madonā efektivitātes paaugsti-
nāšana” realizācijai. Aizņēmu-
mu izņemt un apgūt 2020. un 
2021.gadā, un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

SIA “Madonas siltums” 
projekta ietvaros plāno veikt 
projektēšanas, autoruzraudzī-
bas, būvdarbus un demontāžas 
darbus, siltumenerģijas ražo-
šanas tehnoloģijas piegādi un 
uzstādīšanu ar siltuma nom. 
jaudu 6 MW šķeldas katlu mā-
jā Cesvaines ielā 24, Madonā.

Par zemes pirkšanu  
mājai Avotu ielā 2A, 
Madonā

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 2 578,89 eiro SIA “Mado-
nas namsaimnieks” zemes do-
mājamās daļas iegādei zem 
pašvaldībai piederošajiem čet-
riem dzīvokļiem Avotu ielā 2A, 
Madonā, no Madonas novada 
budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem;

Par atkritumu 
apsaimniekošanas  
līguma noslēgšanu ar  
SIA “Bērzaunes  
komunālais uzņēmums”

Nolemj noslēgt līgumu ar 
SIA “Bērzaunes komunālais 
uzņēmums”, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomās funk-
cijas – sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Madonas no-
vada Bērzaunes pagastā, 
Mārcienas pagastā, Kalsnavas 
pagastā un Vestienas pagastā 
uz laiku līdz 2027. gada 30. jū-
nijam.

Par finansējuma 
piešķiršanu SIA 
“Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” pamatkapitāla 
palielināšanai  

Nolemj piešķirt SIA “Bēr-
zaunes komunālais uzņē-
mums” finansējumu 12 785 
eiro pamatkapitāla palielinā-
šanai  no pašvaldības speciālā 
budžeta “Dabas resursu nodok-
lis” atkritumu apsaimniekoša-
nas infrastruktūras uzlaboša-
nai – 65 plastmasas atkritumu 
un 20 dalīto atkritumu kontei-
neru iegādei.

Par finansējuma 
piešķiršanu Sarkaņu 
pagasta Biksēres estrādei 

Nolemj piešķirt Biksēres es-
trādes parka apgaismojuma iz-
būvei 3 461,23 eiro no  Madonas 

novada attīstības programmas 
(2013.–2020.) investīciju plāna 
(2018.–2020.) investīciju pro-
jekta Nr. 71 “Multifunkcionā-
lā centrs “Logs” blakus esošās 
ēkas demontāžas vai rekons-
trukcijas projekts” paredzēta-
jiem līdzekļiem.

Par papildus finansējuma 
piešķiršanu investīciju 
projekta “Dzelzavas 
pamatskolas remontdarbi 
un centrālapkures 
ierīkošana” īstenošanai

Piešķirt papildus finan-
sējumu investīciju projekta 
“Dzelzavas pamatskolas re-
montdarbi un centrālapkures 
ierīkošana” (sešu galveno telpu 
pārbūve) īstenošanai 18 991,35 
eiro no Madonas novada attīstī-
bas programmas (2013.–2020.) 
investīciju plāna (2018.–2020.) 
investīciju projekta “Rūpnie-
cības ielas Madonā (posmā no 
Augu ielas līdz dzelzceļa pār-

brauktuvei) atjaunošanai pa-
redzētajiem līdzekļiem.

Par izmaksu piešķiršanu 
projekta “Bērzaunes 
pagasta tautas nama 
pārbūve un aprīkojuma 
iegāde” īstenošanai

Nolemj piešķirt projekta 
“Bērzaunes pagasta tautas na-
ma pārbūve un aprīkojuma ie-
gāde” īstenošanai 59 919,57 
eiro no Madonas novada attīstī-
bas programmas (2013.–2020.) 
investīciju plāna (2018.–2020.) 
investīciju projekta “Rūpnie-
cības ielas Madonā (posmā no 
Augu ielas līdz dzelzceļa pār-
brauktuvei) atjaunošanai pa-
redzētajiem līdzekļiem.

Ir veikti I kārtas būvdarbi, 
kuru rezultātā ir atjaunotas 
esošās kultūras nama sabied-
rībai pieejamās 1. un 2. stāva 
telpas. I kārtas būvdarbi eks-
pluatācijā nodoti 2020. gada 21. 
maijā. 
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Šobrīd noris darbs pie II 
kārtas darbiem, kuros jau 
ir veikta aizkaru un žalūzi-
ju uzstādīšana, zāles apgais-
mojuma, zāles kronšteinu, 
priekšgaismas piekares un au-
dio – video līniju izbūve.

Par optiskā kabeļa 
ierīkošanai  
Madonas pašvaldības 
iestādēs

Sakarā ar datu plūsmas ap-
joma palielināšanos Madonas 
novada pašvaldības iestāžu da-
tortīklos, nolemj piešķirt fi-
nansējumu optiskās kabeļtra-
ses izbūvei Madonas pilsētā 
50 000 eiro no IT nodaļas 2020. 
gada apstiprinātājām investīci-
jām un 3 297 eiro no Madonas 
novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Optiskā datortīkla izbūve 
dod iespēju izveidot vienotu in-
terneta pieslēgumu, kas sama-
zinās interneta pakalpojuma 
izmaksas, palielināt interne-
ta ātrumu stabilai datu plūs-
mas nodrošināšanai un ir ie-
spējas uzlabot datu pārraides 
drošību.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Liograde” 

Nolemj piešķirt biedrībai  
“Liograde” reģ. Nr. 40008187893,  
Dzirnavu iela 7, Ļaudonas pa-
gasts, Madonas novads, līdzfi-
nansējumu 108,50 eiro apmērā 
projekta “Šūšanas prasmju ap-
gūšana” īstenošanai.

Projekta ietvaros paredzēts 
dažādot pagasta iedzīvotāju un 
citu interesentu brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas un jaunu 

prasmju apgūšanu. 

Par aizņēmuma ņemšanu 
objektam “Madonas 
pilsētas vidusskolas ēku 
kompleksa un stadiona 
pārbūve”

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
1 117 117,77 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteik-
to procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem Eiro-
pas Savienības fonda projekta 
Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā” 
īstenošanai. Aizņēmumu iz-
ņemt vidējā termiņā un apgūt 
2020. un 2021. gadā, tā atmak-
su garantēt ar Madonas nova-
da pašvaldības budžetu. 

Plānota Madonas pilsētas 
vidusskolas ēku kompleksa un 
stadiona pārbūve, teritorijas 
labiekārtošana un tribīņu iz-
veide Valdemāra bulvārī 6, Ma-
donā.

Par florbola laukuma 
mākslīgā seguma  
iegādi un uzstādīšanu

Nolemj atbalstīt āra flor-
bola laukuma mākslīgā segu-
ma iegādi un uzstādīšanu Ma-
donas pilsētas estrādē, vasaras 
sezonā. Mākslīgā seguma iegā-
des finansējumam 9 998,56 ei-
ro izmantot līdzekļus no Mado-
nas novada pašvaldības sporta 
tāmē paredzētajiem pasāku-
miem pieaugušajiem 2020. ga-
dā, kuri nenotika sakarā ar 

ārkārtējo situāciju valstī un 
ziemas periodu.

Āra florbola mākslīgais se-
gums kalpos florbola treni-
ņiem vasaras periodā un va-
saras sacensībām Madonas 
novada un Madonas pilsētas 
bērniem, jauniešiem un pieau-
gušajiem, kā arī Latvijas čem-
pionāta kāda no posmiem orga-
nizēšanai Madonas pilsētā.

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas SDK 
“RONDO” 

Nolemj atbrīvot SDK “RON-
DO” no telpu nomas maksas 
par Madonas pilsētas kultūras 
nama izmantošanu nometnes 
vajadzībām laika periodā no 
15. līdz 18. jūnijam; no 6. līdz 
9. jūlijam un no 10. līdz 13. au-
gustam. Aprēķinātie telpu no-
mas neieņemtie ienākumi kopā 
ir 124,20 eiro, t.sk. PVN.

Nolemj atbrīvot SDK “RON-
DO” no telpu nomas maksas 
par Madonas pilsētas vidussko-
las sporta zāles telpu izmanto-
šanu sporta deju nometnes va-
jadzībām laika periodā no 15. 
līdz 18. jūnijam; no 6. līdz 9. jū-
lijam un no 10. līdz 13. augus-
tam gadījumā, kamēr nav uz-
sākti būvdarbi. Aprēķinātie 
telpu nomas neieņemtie ienā-
kumi kopā ir 309,60 eiro, t.sk. 
PVN.

Par finansējuma 
piešķiršanu grāmatas 
izdošanai

Nolemj piešķirt finansiā-
lu atbalstu  660 eiro apmērā 
rakstnieka, Madonas novad-
nieka,  Zigmunda Bekmaņa 
grāmatas bērniem “Sonoras 

Par Madonas 
Novadpētniecības 
un mākslas 
muzeja „Darbības 

un attīstības stratēģijas 
2020.–2024. gadam” 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzeja 
„Darbības un attīstības stratē-
ģiju 2020.–2024. gadam”. Ar to 
iepazīties iespējams mājaslapā 
www.madonasmuzejs.lv.

Par finansējuma 
piešķiršanu ēkas remontam 

Nolemj piešķirt finansē-
jumu Īpašumu uzturēšanas 
nodaļai ēkas Ozolu ielā 24, 

Madonā (Zemessardzes 25. kāj-
nieku bataljona rotas atbalsta 
punkts) remontam 24 157,41 
eiro apmērā no Madonas nova-
da pašvaldības nesadalītajiem 
līdzekļiem. Nepieciešams iz-
būvēt ieroču glabāšanas telpu, 
tehnikas novietošanas lauku-
mu un teritorijas nožogojumu. 

Par investīciju plāna 
grozījumu veikšanu domes 
sēžu starplaikā

Lai operatīvi atrisinātu ak-

tuālas, neplānotas vajadzības, 
nosaka, ka domes sēžu starp-
laikā lēmumus par pašvaldī-
bas investīciju plānā iekļauta-
jiem pasākumiem paredzētā 
finansējuma novirzīšanu ci-
tiem, operatīvu risinājumu pie-
prasošiem mērķiem pieņem:

– pagastu pārvalžu vadītā-
ji vai pilsētas pārvaldnieks pat-
stāvīgi – par summu līdz 1 000 
eiro;

– pagastu pārvalžu vadītā-
ji vai pilsētas pārvaldnieks, sa-
skaņojot ar pašvaldības izpild-

direktoru un informējot domes 
priekšsēdētāju – par summu 
līdz 5 000 eiro.

Sagatavoja  
DACE CIPULE, 

Lietvedības nodaļas  
vadītāja

 
Ar lēmumu pilnu tekstu  

var iepazīties 
www.madona.lv vai klientu 

apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1, Madonā 

Madonas slimnīcas bērnu slimību dežūrpersonāla darbiniekam 01.07.2020. ir apstiprinājies 
pozitīvs COVID-19 tests.

Nekavējoties tika apzinātas iespējamās kontaktpersonas starp slimnīcas darbinie-
kiem un pacientiem, un to saraksts iesniegts Slimību profilakses un kontroles centra 
(SPKC) epidemioloģijas speciālistiem. Vienlaicīgi tika veikta COVID-19 testu noņemša-
na 40 personām – 24 slimnīcas darbiniekiem un 16 pacientiem. 

Visas 2. jūlijā saņemtās COVID-19 testu atbildes ir negatīvas. Atbilstoši SPKC epide-
miologu izvērtējumam trīs slimnīcas darbiniekiem noteikta 14 dienu karantīna. 

Sakarā ar bērnu slimību profila speciālistiem noteiktajiem ierobežojumiem slimnīca 
no 1. jūlija turpmākās 2 nedēļas nevarēs nodrošināt pediatrijas profila un dzemdību palī-
dzības pakalpojumus. Par to ir informēts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 
un pacienti tiek novirzīti uz citām ārstniecības iestādēm.

Madonas slimnīca un Madonas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus necelt paniku, 
neizplatīt nepatiesu informāciju un aizvien turpināt ievērot valstī noteiktos sociālās dis-
tancēšanās un cita veida ierobežojumus. Aicinām iedzīvotājus turpināt ievērot līdzatbil-
dīgu attieksmi pret savu un līdzcilvēku veselību.

Pēc 7 dienām vai, vadoties pēc nepieciešamības, saslimšanas gadījumā Madonā iesais-
tītajiem tiks veikts atkārtots tests.

ceļojums” izdošanai  no Attīs-
tības nodaļas 2020. gada ap-
stiprinātā pasākuma budžeta, 
kas paredzēts Madonas nova-
da autoru grāmatu izdošanas 
atbalstam.

Grāmatas atvēršanas svēt-
ki plānoti Madonas novada bib-
liotēkā 2020. gada novembrī. 

Grāmata tiks izdoti 800 ek-
semplāru lielā tirāžā. Lappušu 
skaits, ieskaitot ilustrācijas – 
128. Madonas novada pašval-
dībai tiks dāvināti 50 bezmak-
sas eksemplāri.

Par līdzekļu piešķiršanu 
H.Medņa kultūrizglītības 
centra Dziesmu svētku 
skolai

Nolemj piešķirt finanšu lī-
dzekļus 9 559,24 eiro apmē-
rā Haralda Medņa kultūrizglī-
tības centra Dziesmu svētku 

skolas darba uzsākšanai no 
Madonas novada pašvaldības 
investīciju budžeta, kas pare-
dzēts Haralda Medņa kultūriz-
glītības centra Dziesmu svētku 
skolas interjera un ekspozīcijas 
izveidei.

Par atbrīvošanu no nodevas 
par ielu tirdzniecību 
samaksas

Lai sniegtu atbalstu vietē-
jiem ražotājiem un tirgotājiem 
Covid-19 pandēmijas radītās 
krīzes pārvarēšanai, nolemj ne-
piemērot komersantam vai ci-
tam saimnieciskās darbības 
veicējam Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
13 “Par pašvaldības noteikta-
jām nodevām Madonas novadā” 
4. punktā noteikto nodevas lik-
mi par ielu tirdzniecību Mado-
nas novada administratīvajā te-
ritorijā no 2020. gada 17. jūnija 
līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ielu tirdzniecība, tai skaitā 
tirdzniecība no pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta, 
Madonas novada administratī-
vajā teritorijā atļauta tikai ar 
pašvaldības izsniegtu atļauju 
un ar pašvaldību saskaņotās 
publiskās vietās.

Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
Nolemj atsavināt – pārdot Madonas novada pašvaldības kus-

tamo mantu – transportlīdzekļus, rīkojot  izsoli ar augšupejošu 
soli, un apstiprināt nosacīto cenu:

Nosaukums Sākotnēja 
cena (EUR)

Izsoles solis  
 (EUR)

Nodrošinājuma
nauda (EUR)

Volvo V50 (FM 9841) 1220,00 100,00 122,00
STEYR PUCH PINZGAUER (PO 9859) 170,00 10,00 17,00
STEYR PUCH PINZGAUER 710M (PO 9861) 170,00 10,00 17,00
STEYR PUCH PINZGAUER 710M ( PO 9859) 170,00 10,00 17,00

Madonas slimnīcas paziņojums!
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Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības 
domes 20.11.2019. 
lēmumu Nr. 557 

(protokols Nr. 22, 25. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 1. un 2. punktu 
un 21. panta pirmās daļas 
16. punktu un Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 
8. panta pirmās daļas 
3. punktu.
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Izdarīt Madonas nova-
da pašvaldības 2011. gada 28. 
aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 4 “Sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas noteikumi 
Madonas novadā” šādus grozī-
jumus: 

1.1. Izteikt saistošo notei-
kumu 10.3., 10.4. punktu šādā 
redakcijā:

“10.3. Par saistošo noteiku-
mu pārkāpumu tiek piemērots 
administratīvais sods Atkritu-
mu apsaimniekošanas likumā 
noteiktajā kārtībā.

10.4. Administratīvā pārkā-
puma procesu par šo saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai tiesīgi veikt 
Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieki, Madonas nova-
da pašvaldības Administratī-
vā komisija, pašvaldības izpild-
direktors, pagasta vai pilsētas 
pārvaldes vadītājs. Adminis-
tratīvā pārkāpuma lietu izska-
ta Madonas novada pašvaldī-
bas Administratīvā komisija.”

1.2. Svītrot saistošo notei-
kumu 10.5. punktu.

2. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 4 
“Sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumi Mado-
nas novadā” apstiprināti ar 
Madonas novada pašvaldī-
bas domes 31.01.2011. lēmumu 
(protokols Nr. 3, 1. p.), saska-
ņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 1. 
un 2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 16. punktu un Atkritu-
mu apsaimniekošanas likuma 
8. panta pirmās daļas 3. pun-
ktu. Saistošajos noteikumos ci-
ta starpā paredzēta atbildība 
par saistošo noteikumu neievē-
rošanu.

2. Saistošo noteikumu projek-
ta nepieciešamības pamatojums

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā Administratīvās atbildī-
bas likums. Saskaņā ar Admi-
nistratīvās atbildības likuma 
2. pantu, pašvaldību saisto-
šie noteikumi, kas paredz ad-
ministratīvo atbildību, ir daļa 
no administratīvās atbildības 
sistēmas, tādēļ nepieciešams 

veikt grozījumus pašvaldības 
saistošajos noteikumos, lai no-
drošinātu saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar 
Administratīvās atbildības li-
kumā ietvertajām normām.

3. Īss saistošo noteikumu pro-
jekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka administratīvā pār-
kāpuma procesu par šo saisto-
šo noteikumu pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkāpu-
ma lietas izskatīšanai tiesī-
gi veikt Madonas novada paš-
valdības kārtībnieki, Madonas 
novada pašvaldības Adminis-
tratīvā komisija, pašvaldības 
izpilddirektors, pagasta vai pil-
sētas pārvaldes vadītājs. Ad-
ministratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Madonas novada paš-
valdības Administratīvā komi-
sija.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes.
5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā

Nav ietekmes.
6. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Administratīvo procedū-

ru izmaiņas ir saistītas ar ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanā iesaistītajām 
amatpersonām, administratī-
vā pārkāpuma procesu par šo 
saistošo noteikumu pārkāpu-
miem līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai 
tiesīgi veikt Madonas novada 
pašvaldības kārtībnieki, Ma-
donas novada pašvaldības Ad-
ministratīvā komisija, pašval-
dības izpilddirektors, pagasta 
vai pilsētas pārvaldes vadītājs, 
savukārt administratīvā pār-
kāpuma lietu izskata Madonas 
novada pašvaldības Adminis-
tratīvā komisija.

7. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātper-
sonām nav notikušas.

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības 
domes 20.11.2019. 
lēmumu Nr. 558 

(protokols Nr. 22, 26. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” Izdoti 
saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 16. punktu 
un 43. panta pirmās daļas 
10. punktu, Dzīvnieku 
aizsardzības likuma 8. panta 
trešo daļu, Ministru kabineta 
21.06.2011. noteikumu Nr. 491 
„Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība” 
11. punktu, Ministru kabineta 
04.04.2006. noteikumu 
Nr. 266 „Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa 
apmācībai” 13. punktu
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 4 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi  
Madonas novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2013. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 6 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas  
un izķeršanas noteikumi Madonas novadā”

2020. gada jūlijs
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

1. Izdarīt Madonas nova-
da pašvaldības 2013. gada 25. 
aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 6 “Mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrācijas, uzskaites, tu-
rēšanas un izķeršanas notei-
kumi Madonas novadā” šādus 
grozījumus: 

1.1. Svītrot saistošo notei-
kumu 23. punktu.

1.2. Izteikt saistošo notei-
kumu 24., 25., 26. punktu šā-
dā redakcijā:

“24. Par saistošo noteiku-
mu 11. punkta pārkāpumu pie-
mēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskajām personām līdz 
septiņām naudas soda vienī-
bām, bet juridiskajām perso-
nām līdz divdesmit astoņām 
naudas soda vienībām.

25. Par saistošo noteikumu 
12. punkta pārkāpumu piemē-
ro brīdinājumu vai naudas so-
du fiziskajām personām līdz 
septiņām naudas soda vienī-
bām, bet juridiskajām perso-
nām līdz divdesmit astoņām 
naudas soda vienībām.

26. Administratīvā pārkā-
puma procesu par šo saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai veic Madonas 
novada pašvaldības kārtībnie-
ki. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Madonas nova-
da pašvaldības Administratīvā 
komisija.”

1.3. Svītrot saistošo notei-
kumu 28. punktu.

1.4. Svītrot saistošo notei-
kumu 29. punktu.

1.5. Svītrot saistošo notei-

kumu 30. punktu.
2. Saistošie noteikumi stā-

jas spēkā vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr.6 
“Mājas (istabas) dzīvnieku re-
ģistrācijas, uzskaites, turēša-
nas un izķeršanas noteikumi 
Madonas novadā” apstiprinā-
ti ar Madonas novada pašval-
dības domes 25.04.2013. lēmu-
mu Nr. 234 (protokols Nr. 8, 
15. p), saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 16. punktu un 43. panta 
pirmās daļas 10.punktu, Dzīv-
nieku aizsardzības likuma 8. 
panta trešo daļu, Ministru ka-
bineta 21.06.2011. noteikumu 
Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīv-
nieku reģistrācijas kārtība” 
11. punktu, Ministru kabine-
ta 04.04.2006. noteikumu Nr. 
266 „Labturības prasības mā-

jas (istabas) dzīvnieku turēša-
nai, tirdzniecībai un demons-
trēšanai publiskās izstādēs, kā 
arī suņa apmācībai” 13. pun-
ktu. Saistošajos noteikumos ci-
ta starpā paredzēta atbildība 
par saistošo noteikumu neievē-
rošanu.

2. Saistošo noteikumu projek-
ta nepieciešamības pamatojums

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā Administratīvās atbildī-
bas likums. Saskaņā ar Admi-
nistratīvās atbildības likuma 
2. pantu, pašvaldību saisto-
šie noteikumi, kas paredz ad-
ministratīvo atbildību, ir daļa 
no administratīvās atbildības 
sistēmas, tādēļ nepieciešams 
veikt grozījumus pašvaldības 
saistošajos noteikumos, lai no-
drošinātu saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar 
Administratīvās atbildības li-
kumā ietvertajām normām.

3. Īss saistošo noteikumu pro-
jekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka par saistošo no-
teikumu pārkāpumu piemēro 

naudas sodu fiziskajām perso-
nām līdz septiņām naudas so-
da vienībām, bet juridiskajām 
personām līdz divdesmit asto-
ņām naudas soda vienībām. 
Administratīvā pārkāpuma 
procesu par šo saistošo notei-
kumu pārkāpumiem līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai veic Madonas 
novada pašvaldības kārtībnie-
ki. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Madonas nova-
da pašvaldības Administratī-
vā komisija.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes.
5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
6. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Administratīvo procedū-

ru izmaiņas ir saistītas ar ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanā iesaistītajām 
amatpersonām, administratī-
vā pārkāpuma procesu par šo 
saistošo noteikumu pārkāpu-
miem līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai veic  
Madonas novada pašvaldī-
bas kārtībnieki, savukārt ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tu izskata Madonas novada 
pašvaldības Administratīvā 
komisija.

7. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātper-
sonām nav notikušas.
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Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
20.11.2019.  

lēmumu Nr. 559  
(protokols Nr. 22, 27. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām”  
15. panta pirmās daļas  
2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 16. punktu un  
43. panta trešo daļu. 
Noteikumi pieņemti ar  
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un  
uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2010. gada 29. ap-
rīļa saistošajos noteikumos Nr. 
16 “Madonas novada pašvaldī-
bas kapsētu darbības un uztu-
rēšanas noteikumi” šādus gro-
zījumus: 

1.1. Svītrot saistošo notei-
kumu 8. punktu.

1.2. Svītrot saistošo notei-
kumu 42. punkta vārdus “un 

vainas pakāpi”.
1.3. Izteikt saistošo notei-

kumu 43. punktu šādā redak-
cijā:

“43. Par šo saistošo notei-
kumu II. nodaļas noteikumu 
pārkāpumu fiziskajām perso-
nām vai juridiskajām perso-
nām piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz četrpadsmit 
naudas soda vienībām.”

1.4. Izteikt saistošo notei-
kumu 44. punktu šādā redak-
cijā:

“44. Administratīvā pārkā-
puma procesu par šo saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai veic Madonas 
novada pašvaldības kārtībnie-
ki. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Madonas nova-
da pašvaldības Administratīvā 
komisija.”

2. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 16 
“Madonas novada pašvaldības 
kapsētu darbības un uzturē-
šanas noteikumi” apstiprināti 
ar Madonas novada pašvaldī-
bas domes 29.04.2010. lēmumu 
(prot. Nr. 10; 17. p.), saskaņā 
ar likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 2. pun-
ktu, 21. panta pirmās daļas 16. 
punktu un 43. panta trešo da-
ļu. Saistošajos noteikumos cita 
starpā paredzēta atbildība par 
saistošo noteikumu neievēro-
šanu.

2. Saistošo noteikumu pro-
jekta nepieciešamības pamato-
jums

2020. gada 1. janvārī stā-
sies spēkā Administratīvās at-
bildības likums. Saskaņā ar 
Administratīvās atbildības li-
kuma 2. pantu, pašvaldību 
saistošie noteikumi, kas pa-
redz administratīvo atbildī-
bu, ir daļa no administratīvās 

atbildības sistēmas, tādēļ ne-
pieciešams veikt grozījumus 
pašvaldības saistošajos notei-
kumos, lai nodrošinātu sais-
tošo noteikumu regulējuma 
saskaņošanu ar Administratī-
vās atbildības likumā ietverta-
jām normām.

3. Īss saistošo noteikumu pro-
jekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka par šo saistošo no-
teikumu II. nodaļas noteikumu 
pārkāpumu fiziskajām perso-
nām vai juridiskajām perso-
nām piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz četrpadsmit 
naudas soda vienībām. Admi-
nistratīvā pārkāpuma procesu 
par šo saistošo noteikumu pār-
kāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Madonas novada pašvaldī-
bas kārtībnieki, savukārt ad-
ministratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Madonas novada paš-
valdības Administratīvā komi-
sija.

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes.
5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā

Nav ietekmes.
6. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Administratīvo procedū-

ru izmaiņas ir saistītas ar ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanā iesaistītajām 
amatpersonām, administratī-
vā pārkāpuma procesu par šo 
saistošo noteikumu pārkāpu-
miem līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai 
veic Madonas novada pašvaldī-
bas kārtībnieki, savukārt ad-
ministratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Madonas novada paš-
valdības Administratīvā komi-
sija.

7. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātper-
sonām nav notikušas.

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības 
domes 20.11.2019. 

lēmumu Nr. 560  
(protokols Nr. 22, 28. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām”  
14. panta 3. punktu,  
15. panta 13. punktu,  
43. panta 1. punktu  
un 7. punktu  
Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2009. gada 29. ok-
tobra saistošajos noteikumos 
Nr. 16 “Par vizuālās komu-
nikācijas objektu izvietošanu 
Madonas novadā” šādus gro-
zījumus: 

1.1. Izteikt saistošo notei-
kumu 7.1., 7.2., 7.3. punktu šā-
dā redakcijā:

“7.1. Par saistošo noteiku-
mu pārkāpumu atbildība ie-
stājas šajā nodaļā noteiktajā 
kārtībā, ja par attiecīgo pārkā-
pumu atbildība nav paredzēta 
likumā.

7.2. Par saistošo noteiku-
mu pārkāpumu piemēro nau-
das sodu fiziskajām personām 
līdz septiņdesmit vienai nau-
das soda vienībai, bet juridis-
kajām personām līdz divsimt 
astoņdesmit četrām naudas 
soda vienībām.

7.3. Administratīvā pārkā-
puma procesu par šo saisto-
šo noteikumu pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkāpu-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 16 “Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 29. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par vizuālās komunikācijas  
objektu izvietošanu Madonas novadā”

ma lietas izskatīšanai tiesī-
gi veikt Madonas novada paš-
valdības kārtībnieki, Madonas 
novada pašvaldības arhitekts, 
Madonas novada pašvaldības 
būvvaldes vadītājs. Adminis-
tratīvā pārkāpuma lietu izska-
ta Madonas novada pašvaldī-
bas Administratīvā komisija.”

1.2. Svītrot saistošo notei-
kumu 7.4. punktu.

2. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 16 
“Par vizuālās komunikācijas 
objektu izvietošanu Madonas 
novadā” apstiprināti ar Mado-
nas novada pašvaldības domes 
29.10.2009. lēmumu (prot.Nr. 
13; 33. p.), saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 14. panta 3. 
punktu, 15. panta 13. punktu, 
43. panta 1. punktu un 7. pun-
ktu. Saistošajos noteikumos ci-

ta starpā paredzēta atbildība 
par saistošo noteikumu neie-
vērošanu.

2. Saistošo noteikumu pro-
jekta nepieciešamības pamato-
jums

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā Administratīvās atbildī-
bas likums. Saskaņā ar Admi-
nistratīvās atbildības likuma 
2. pantu, pašvaldību saisto-
šie noteikumi, kas paredz ad-
ministratīvo atbildību, ir daļa 
no administratīvās atbildības 
sistēmas, tādēļ nepieciešams 
veikt grozījumus pašvaldības 
saistošajos noteikumos, lai no-
drošinātu saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar 
Administratīvās atbildības li-
kumā ietvertajām normām.

3. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka par saistošo no-
teikumu pārkāpumu piemēro 
naudas sodu fiziskajām per-
sonām līdz septiņdesmit vie-
nai naudas soda vienībai, bet 
juridiskajām personām līdz 
divsimt astoņdesmit četrām 

naudas soda vienībām. Admi-
nistratīvā pārkāpuma procesu 
par šo saistošo noteikumu pār-
kāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
tiesīgi veikt Madonas novada 
pašvaldības kārtībnieki, Ma-
donas novada pašvaldības ar-
hitekts, Madonas novada paš-
valdības būvvaldes vadītājs. 
Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Madonas nova-
da pašvaldības Administratī-
vā komisija.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes.
5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
6. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Administratīvo procedū-

ru izmaiņas ir saistītas ar ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanā iesaistītajām 
amatpersonām, administratī-
vā pārkāpuma procesu par šo 
saistošo noteikumu pārkāpu-
miem līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai 
tiesīgi veikt Madonas novada 
pašvaldības kārtībnieki, Ma-
donas novada pašvaldības ar-
hitekts, Madonas novada paš-
valdības būvvaldes vadītājs, 
savukārt administratīvā pār-
kāpuma lietu izskata Mado-
nas novada pašvaldības Admi-
nistratīvā komisija.

7. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātper-
sonām nav notikušas.

Madonas Bērnu 
un jauniešu centrs 

AICINA DARBĀ 
DIREKTORA 

VIETNIECI/-KU 
IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Jāņa Simsona 
Madonas mākslas 

skola AICINA 
DARBĀ DIREKTORA 

VIETNIECI (-KU)

Ļaudonas pagasta 
pirmsskolas 

izglītības iestāde 
,,Brīnumdārzs’’ 
AICINA DARBĀ 
PIRMSSKOLAS 
SKOLOTĀJUS

Plašāk ar amata 
pienākumiem 

un izvirzītajām 
prasībām 

pretendentiem, 
kā arī par 

iesniedzamajiem 
dokumentiem 

uzzināt iespējams 
mājaslapā  

www.madona.lv 
sadaļā  

Pašvaldība – 
vakances.
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Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
20.11.2019.  

lēmumu Nr. 562 (protokols Nr. 
22, 30. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 16. punktu un  
43. panta pirmās daļas  
5. un 6. punktu.
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2010. gada 23. sep-
tembra saistošajos noteikumos 
Nr. 33 “Madonas novada paš-
valdības teritorijas un tajā eso-
šo būvju uzturēšanas un tām 
pieguļošo publiskajā lietošanā 
esošo teritoriju kopšanas notei-
kumi” šādus grozījumus: 

1.1. Svītrot saistošo notei-
kumu 5. nodaļu.

1.2. Izteikt saistošo notei-
kumu 6.1., 6.2., 6.3. punktu šā-
dā redakcijā:

“6.1. Par saistošo noteiku-
mu 2. un 3. nodaļā noteikto no-
teikumu neievērošanu piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu fi-
ziskajām personām no trim līdz 
septiņdesmit naudas soda vienī-
bām, bet juridiskajām personām 
no četrpadsmit līdz simt četrdes-
mit naudas soda vienībām.

 6.2. Par saistošo noteikumu 
4. nodaļā noteikto noteikumu 
neievērošanu piemēro brīdinā-
jumu vai naudas sodu fiziska-
jām personām no četrpadsmit 
līdz septiņdesmit naudas soda 
vienībām, bet juridiskajām per-
sonām no četrpadsmit līdz simt 
četrdesmit naudas soda vienī-
bām.

 6.3. Administratīvā pārkā-
puma procesu par šo saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai tiesīgi veikt 
Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieki, Madonas novada 
pagasta pārvalžu vadītāji, Ma-
donas novada pašvaldības būv-
valdes vadītājs, Madonas no-
vada pašvaldības būvvaldes 
būvinspektori. Administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata Mado-
nas novada pašvaldības Admi-
nistratīvā komisija.”

2. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA  
RAKSTS

1. Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 33 
“Madonas novada pašvaldības 
teritorijas un tajā esošo būvju 
uzturēšanas un tām pieguļošo 
publiskajā lietošanā esošo teri-
toriju kopšanas noteikumi” ap-

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
20.11.2019.  

lēmumu Nr. 561  
(protokols Nr. 22, 29. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 
1.  punktu, 43. panta pirmās 
daļas 11. punktu un trešo 
daļu, Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6. panta 
ceturto daļu.
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Izdarīt Madonas nova-
da pašvaldības 2017. gada 31. 
augusta saistošajos noteiku-
mos Nr. 17 “Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kār-
tība Madonas novadā” šādus 
grozījumus: 

1.1. Izteikt saistošo notei-
kumu 77. punktu šādā redak-
cijā:

“77. Par šo saistošo no-

teikumu 13., 34., 35., 38., 40., 
42., 46., 68. punkta noteikumu 
pārkāpumu piemēro brīdināju-
mu vai naudas sodu fiziskajām 
personām līdz septiņdesmit 
naudas soda vienībām, bet ju-
ridiskajām personām līdz div-
simt astoņdesmit naudas soda 
vienībām.”

1.2. Izteikt saistošo noteiku-
mu 78. punktu šādā redakcijā:

“78. Kontroli par šo saisto-
šo noteikumu prasību izpildi 
realizē Pakalpojuma sniedzē-
ja amatpersonas un Madonas 
novada pašvaldības kārtībnie-
ki. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par šo saistošo notei-
kumu pārkāpumiem līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai veic Madonas 
novada pašvaldības kārtībnie-
ki. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Madonas nova-
da pašvaldības Administratīvā 
komisija.”

1.3. Svītrot saistošo notei-
kumu 79. punktu.

2. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA  
RAKSTS

1. Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 17 
“Sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegša-
nas un lietošanas kārtība Ma-
donas novadā” apstiprināti ar 
Madonas novada pašvaldības 
domes 25.10.2017. lēmumu Nr. 
570 (protokols Nr. 23, 1. p.), sa-
skaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 15. panta pirmās daļas 
1. punktu, 43. panta pirmās 
daļas 11. punktu un trešo daļu, 
Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu likuma 6. panta ceturto da-
ļu. Saistošajos noteikumos cita 
starpā paredzēta atbildība par 
saistošo noteikumu neievēro-
šanu.

2. Saistošo noteikumu pro-
jekta nepieciešamības pamato-
jums

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā Administratīvās atbildī-
bas likums. Saskaņā ar Admi-
nistratīvās atbildības likuma 

2. pantu, pašvaldību saisto-
šie noteikumi, kas paredz ad-
ministratīvo atbildību, ir daļa 
no administratīvās atbildības 
sistēmas, tādēļ nepieciešams 
veikt grozījumus pašvaldības 
saistošajos noteikumos, lai no-
drošinātu saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar 
Administratīvās atbildības li-
kumā ietvertajām normām.

3. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka par šo saistošo no-
teikumu 13., 34., 35., 38., 40., 
42., 46., 68. punkta noteikumu 
pārkāpumu piemēro brīdināju-
mu vai naudas sodu fiziskajām 
personām līdz septiņdesmit 
naudas soda vienībām, bet ju-
ridiskajām personām līdz div-
simt astoņdesmit naudas soda 
vienībām. Administratīvā pār-
kāpuma procesu par šo sais-
tošo noteikumu pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkā-
puma lietas izskatīšanai veic 
Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieki, savukārt admi-
nistratīvā pārkāpuma lietu iz-

skata Madonas novada pašval-
dības Administratīvā komisija.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes.
5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
6. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Administratīvo procedū-

ru izmaiņas ir saistītas ar ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanā iesaistītajām 
amatpersonām, administratī-
vā pārkāpuma procesu par šo 
saistošo noteikumu pārkāpu-
miem līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai 
veic Madonas novada pašvaldī-
bas kārtībnieki, savukārt ad-
ministratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Madonas novada paš-
valdības Administratīvā komi-
sija.

7. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātper-
sonām nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2017. gada 31. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 17 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas  
un lietošanas kārtība Madonas novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 33 “Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo  
būvju uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju  
kopšanas noteikumi”

stiprināti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 23.09.2010. 
lēmumu (prot .Nr. 19; 6. p.), sa-
skaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 
16. punktu un 43. panta pirmās 
daļas 5. un 6. punktu. Saistoša-
jos noteikumos cita starpā pa-
redzēta atbildība par saistošo 
noteikumu neievērošanu.

2. Saistošo noteikumu pro-
jekta nepieciešamības pamato-
jums

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā Administratīvās atbildī-
bas likums. Saskaņā ar Admi-
nistratīvās atbildības likuma 
2. pantu, pašvaldību saisto-
šie noteikumi, kas paredz ad-
ministratīvo atbildību, ir daļa 
no administratīvās atbildības 
sistēmas, tādēļ nepieciešams 
veikt grozījumus pašvaldības 
saistošajos noteikumos, lai no-
drošinātu saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar 
Administratīvās atbildības li-
kumā ietvertajām normām.

3. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka par saistošo notei-
kumu 2. un 3. nodaļā noteikto 
noteikumu neievērošanu pie-
mēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskajām personām no 
trim līdz septiņdesmit naudas 
soda vienībām, bet juridiska-
jām personām no četrpadsmit 
līdz simt četrdesmit naudas so-
da vienībām. Par saistošo no-
teikumu 4. nodaļā noteikto 
noteikumu neievērošanu pie-
mēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskajām personām no 
četrpadsmit līdz septiņdesmit 
naudas soda vienībām, bet ju-
ridiskajām personām no četr-
padsmit līdz simt četrdesmit 
naudas soda vienībām. Admi-
nistratīvā pārkāpuma procesu 
par šo saistošo noteikumu pār-
kāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai 
tiesīgi veikt Madonas novada 
pašvaldības kārtībnieki, Mado-

nas novada pagasta pārvalžu 
vadītāji, Madonas novada paš-
valdības būvvaldes vadītājs, 
Madonas novada pašvaldības 
būvvaldes būvinspektori. Ad-
ministratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Madonas novada paš-
valdības Administratīvā komi-
sija.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes.
5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
6. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Administratīvo procedū-

ru izmaiņas ir saistītas ar ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanā iesaistītajām 
amatpersonām, administratī-
vā pārkāpuma procesu par šo 
saistošo noteikumu pārkāpu-
miem līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai veic 
Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieki, Madonas novada 
pagasta pārvalžu vadītāji, Ma-
donas novada pašvaldības būv-
valdes vadītājs, Madonas no-
vada pašvaldības būvvaldes 
būvinspektori, savukārt admi-
nistratīvā pārkāpuma lietu iz-
skata Madonas novada pašval-
dības Administratīvā komisija.

7. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātper-
sonām nav notikušas.
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Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības 
domes 20.11.2019. 

lēmumu Nr. 563  
(protokols Nr. 22, 31. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 9. punktu.
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2010. gada 23. sep-
tembra saistošajos noteikumos 
Nr. 34 “Par apstādījumu ierīko-
šanu, uzturēšanu un aizsardzī-
bu Madonas novadā” šādus gro-
zījumus: 

Aizstāt saistošo noteikumu 
35. punktā vārdus “Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu ko-
deksu” ar vārdu “likumu”.

Izteikt saistošo noteikumu 
36., 37. punktu šādā redakcijā:

“36. Par saistošo noteikumu 
pārkāpumu piemēro naudas so-
du fiziskajām personām līdz 
septiņdesmit naudas soda vie-
nībām, bet juridiskajām perso-
nām līdz divsimt astoņdesmit 
naudas soda vienībām.

37. Administratīvā pārkā-
puma procesu par šo saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai veic Madonas 
novada pašvaldības kārtībnie-
ki. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Madonas novada 
pašvaldības Administratīvā ko-
misija. ”

Svītrot saistošo noteikumu 
38. punktu.

Svītrot saistošo noteikumu 
39. punktu.

Svītrot saistošo noteikumu 
40. punktu.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā vienlaikus ar Adminis-
tratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA  
RAKSTS

Pašreizējās situācijas rakstu-
rojums

Madonas novada pašval-
dības saistošie noteikumi Nr. 
34 “Par apstādījumu ierīkoša-
nu, uzturēšanu un aizsardzību 
Madonas novadā” apstiprinā-
ti ar Madonas novada pašval-
dības domes 23.09.2010. lēmu-
mu (prot. Nr. 19; 7. p.), saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 9. pun-

ktu. Saistošajos noteikumos ci-
ta starpā paredzēta atbildība 
par saistošo noteikumu neievē-
rošanu.

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā Administratīvās atbildī-
bas likums. Saskaņā ar Admi-
nistratīvās atbildības likuma 
2. pantu, pašvaldību saisto-
šie noteikumi, kas paredz ad-
ministratīvo atbildību, ir daļa 
no administratīvās atbildības 
sistēmas, tādēļ nepieciešams 
veikt grozījumus pašvaldības 
saistošajos noteikumos, lai no-
drošinātu saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar 
Administratīvās atbildības li-
kumā ietvertajām normām.

Īss saistošo noteikumu pro-
jekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka par saistošo no-
teikumu pārkāpumu piemēro 
naudas sodu fiziskajām per-
sonām līdz septiņdesmit nau-
das soda vienībām, bet juridis-
kajām personām līdz divsimt 
astoņdesmit naudas soda vie-
nībām. Administratīvā pārkā-
puma procesu par šo saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lie-

tas izskatīšanai veic Madonas 
novada pašvaldības kārtībnie-
ki. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Madonas novada 
pašvaldības Administratīvā ko-
misija.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Nav ietekmes.
Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības te-
ritorijā

Nav ietekmes.
Informācija par administratī-

vajām procedūrām
Administratīvo procedū-

ru izmaiņas ir saistītas ar ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanā iesaistītajām 
amatpersonām, administratīvā 
pārkāpuma procesu par šo sais-
tošo noteikumu pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Mado-
nas novada pašvaldības kārtīb-
nieki, savukārt administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata Mado-
nas novada pašvaldības Admi-
nistratīvā komisija.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātper-
sonām nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 34 “Par apstādījumu ierīkošanu, 
uzturēšanu un aizsardzību Madonas novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību  
Madonas novada pašvaldībā”

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības 
domes 20.11.2019. 
lēmumu Nr. 564 

(protokols Nr. 22, 32. p.)
Izdoti saskaņā ar Ūdens
saimniecības pakalpojumu 
likuma 6. panta ceturtās 
daļas 5. punktu un Ministru 
kabineta 2017. gada 27. jūnija 
noteikumu Nr. 384 “Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” 6. punktu.
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2019. gada 28. mar-
ta saistošajos noteikumos Nr. 5 
„Par decentralizēto kanalizāci-
jas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Madonas no-
vada pašvaldībā” šādus grozīju-
mus: 

1.1. Izteikt saistošo noteiku-
mu 30., 31., 32. punktu šādā re-
dakcijā:

“30. Par saistošo noteiku-
mu pārkāpumu atbildība iestā-
jas šajā nodaļā noteiktajā kārtī-
bā, ja par attiecīgo pārkāpumu 
atbildība nav paredzēta likumā.

31. Par šo saistošo noteiku-
mu pārkāpumu piemēro brīdi-

nājumu vai naudas sodu fiziska-
jām personām līdz septiņdesmit 
naudas soda vienībām, bet juri-
diskajām personām līdz divsimt 
astoņdesmit naudas soda vienī-
bām.

32. Kontroli par šo saistošo 
noteikumu prasību izpildi reali-
zē Madonas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā re-
ģistrēto sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzē-
ju amatpersonas un Madonas 
novada pašvaldības kārtībnie-
ki. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par šo saistošo noteiku-
mu pārkāpumiem līdz adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas izska-
tīšanai veic Madonas novada 
pašvaldības kārtībnieki. Admi-
nistratīvā pārkāpuma lietu iz-
skata Madonas novada pašval-
dības Administratīvā komisija.”

2. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 5 
“Par decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Madonas 
novada pašvaldībā” apstiprinā-
ti ar Madonas novada pašval-
dības domes 28.03.2019. lēmu-

mu Nr. 107 (protokols Nr. 5, 2. 
p.), saskaņā ar Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu likuma 6. 
panta ceturtās daļas 5. punktu 
un Ministru kabineta 2017. ga-
da 27. jūnija noteikumu Nr. 384 
“Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu un reģistrēšanu” 6. 
punktu. Saistošajos noteiku-
mos cita starpā paredzēta atbil-
dība par saistošo noteikumu ne-
ievērošanu.

2. Saistošo noteikumu pro-
jekta nepieciešamības pamato-
jums

2020. gada 1. janvārī stā-
sies spēkā Administratīvās at-
bildības likums. Saskaņā ar 
Administratīvās atbildības li-
kuma 2. pantu, pašvaldību sais-
tošie noteikumi, kas paredz ad-
ministratīvo atbildību, ir daļa 
no administratīvās atbildības 
sistēmas, tādēļ nepieciešams 
veikt grozījumus pašvaldības 
saistošajos noteikumos, lai no-
drošinātu saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar Ad-
ministratīvās atbildības likumā 
ietvertajām normām.

3. Īss saistošo noteikumu pro-
jekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka par šo saistošo no-
teikumu pārkāpumu piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu fi-
ziskajām personām līdz septiņ-
desmit naudas soda vienībām, 

bet juridiskajām personām līdz 
divsimt astoņdesmit naudas so-
da vienībām. Administratīvā 
pārkāpuma procesu par šo sais-
tošo noteikumu pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Mado-
nas novada pašvaldības kārtīb-
nieki, savukārt administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata Mado-
nas novada pašvaldības Admi-
nistratīvā komisija.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes.
5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
6. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Administratīvo procedū-

ru izmaiņas ir saistītas ar ad-
ministratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanā iesaistītajām 
amatpersonām, administratīvā 
pārkāpuma procesu par šo sais-
tošo noteikumu pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Mado-
nas novada pašvaldības kārtīb-
nieki, savukārt administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata Mado-
nas novada pašvaldības Admi-
nistratīvā komisija.

7. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Kapusvētki 
Madonas 
novada kapos
 ĻAUDONAS PAGASTĀ 
 Pārupes kapos  
11. jūlijā 14.00  
  
  SARKAŅU PAGASTĀ  
 Sarkaņu kapos  
11. jūlijā 14.00 
  
    PRAULIENAS PAGASTĀ   
 Vistiņlejas kapos  
18. jūlijā 13.00 
  
 BĒRZAUNES PAGASTĀ  
 Grostonas kapos  
25. jūlijā 14.00  
  
  KALSNAVAS PAGASTĀ  
 Veckalsnavas kapos  
25. jūlijā 11.00 
  
    MADONAS PILSĒTĀ  
 Madonas pilsētas kapos 
25. jūlijā 13.00 Svētbrīdis 
(luterāņu, katoļu)  
   
  VESTIENAS PAGASTĀ  
 Vecajos kapos 25. jūlijā 15.30  
 Jaunajos kapos  
25. jūlijā 16.00  
  
ARONAS PAGASTĀ  
 Skāķu kalna kapos  
1. augustā 16.00  
 Līdēres Vecajos kapos  
8. augustā 14.30  
 Līdēres Jaunajos kapos  
8. augustā 16.00 
  
 BARKAVAS PAGASTĀ  
 Barkavas kapos 1. augustā 
11.00 Sv. Mise baznīcā; 
12.00 Kapusvētki  
 Muižas kapos 1. augustā 
14.00 (luterāņu)  
 Muižas kapos 1. augustā 
15.00 (katoļu) 
  
 BĒRZAUNES PAGASTĀ  
 Bērzaunes kapos  
1. augustā 14.00 
  
 LIEZĒRES PAGASTĀ  
 Liezēres kapos 1. augustā,  
laiks tiks precizēts 
   
  MADONAS PILSĒTĀ  
  Lisaskalna kapos  
1. augustā 13.00 
Svētbrīdis (luterāņu, katoļu) 
  
 VESTIENAS PAGASTĀ  
 Tolkas kapos  
1. augustā 16.00 
  
 ĻAUDONAS PAGASTĀ   
 Mētrienas kapos  
2. augustā 14.00 
  
  DZELZAVAS PAGASTĀ  
 Mierakalna kapsētā  
8. augustā 14.00   
 Biksenes kapsētā  
8. augustā 15.00  
 Balvānīcu kapsētā  
8. augustā 16.00   
 

Informāciju apkopoja  
 DAIGA TORSTERE, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas  
vecākā speciāliste  

kultūras jomā



Madonas novada pašvaldības 
domes 31. marta sēdē deputāti 
par pārvalžu vadītāju Dzelzavas 
un Sarkaņu pagastos iecēla 
tobrīd Gulbenes novada 
pašvaldības attīstības nodaļas 
energopārvaldnieku  
SANDI KALNIŅU. 

Aprit jau otrais mēnesis, 
kopš Sandis Kalniņš stājies jau-
najā amatā. Kaut arī iepriek-
šējā darba vieta viņam bija 
Gulbenes novadā, Madonas re-
ģions jaunajam pārvalžu vadī-
tājam nav svešs. Sanda Kalni-
ņa dzimtā puse ir Dzelzava. Pēc 
Dzelzavas pamatskolas absol-
vēšanas izglītošanos viņš tur-
pināja Madonas pilsētas 1. vi-
dusskolā un pēc tam augstāko 
izglītību ieguva Rīgas tehnis-
kās Universitātes Būvniecības, 
inženierzinātņu fakultātē, ie-
gūstot kvalifikāciju Ēku būv-
niecības inženierzinātnēs. Pēc 
diviem Rīgā būvniecības noza-
rē nostrādātiem gadiem Sandis 
Kalniņš darbu privātajā sek-
torā galvaspilsētā nomainīja 
uz energopārvaldnieka darbu 
Gulbenes novada pašvaldībā. 
Šobrīd, nākamais solis karje-
ras izaugsmē ir pārvalžu vadī-
tāja amats Dzelzavas un Sar-
kaņu pagastos. Par pirmajiem 
diviem mēnešiem jaunajā ama-
tā, kā arī nākotnes iecerēm pla-
šāk sarunā ar Sandi Kalniņu.  

Pagājuši divi mēneši, kopš 
stāšanās jaunajā amatā. 
Vai šajā laikā jau ir izdevies 
iedzīvoties abos pagastos, 
iepazīt katra specifiku?

Gan Dzelzavas, gan Sarka-
ņu pagasts man nebija sveši arī 
iepriekš, tādēļ sadzīviski grūtī-
bas neradās. Ja runājam par ad-
ministratīvajiem jautājumiem, 
daudz palīdzēja abu pagastu 
pārvalžu darbinieku kolektīvs, 
kā arī pieredze Gulbenes no-
vada pašvaldībā, kur, strādā-
jot par energopārvaldnieku, ar 
daudziem administratīvā dar-
ba procesiem un attīstības pro-
jektu ieviešanu un vadību jau 
biju saskāries. Neraugoties uz 
to, šajā darbā ir daudz ko mācī-
ties, un katra diena sniedz jau-
nus izaicinājumus.

Kas motivēja pieteikties uz 
divu pagastu pārvalžu vadītāja 
vakanci?

Galvenā motivācija, un to 
minēju arī domes deputātiem, 
ir vēlme nostiprināt saikni 
starp pagastu iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem, administrācijas 
darbiniekiem un pašvaldības 
administrāciju, politisko vadī-
bu. Lai iedzīvotāji justu, ka vi-
ņu viedoklis tiek ņemts vērā lē-
mumu pieņemšanas procesā. 
Pārvaldes vadītāja loma šajā 
procesā ir būt vidutājam, vēst-
nesim, kurš pārredz situāci-
ju pagastos, tiekas ar dažādas 
jomas pārstāvošiem iedzīvotā-
jiem un jau tālāk sadarbībā ar 
centrālo administrāciju un lē-
mējvaru risina ar pagastu at-
tīstību saistītos aktuālos jau-
tājumus.

Ir konkrētas iestrādes 
iepriekšminētās plaisas 
mazināšanai?

Uzskatu, ka šajā jautājumā 
jābalstās uz pamatvērtībām un 

mūsdienīgiem risinājumiem 
savstarpējā komunikācijā. Tas 
sevī ietver regulāru tikšanos 
dažādos formātos ar pagastu 
iedzīvotājiem. Lai šis process 
būtu produktīvs, nepieciešams 
izmantot mūsdienu tehnoloģi-
ju sniegtās iespējas, lai iedzīvo-
tāji būtu informēti par to, kas 
notiek viņu pagastos un nova-
dā, kā arī būtu atvērti komu-
nikācijas kanāli saziņai ar ma-
ni vai centrālo administrāciju 
un domi. Ja runājam par tra-
dicionālajām pamatvērtībām 
komunikācijā ar iedzīvotājiem, 
jāpiemin arī pagastu informa-
tīvie izdevumi. Diemžēl, Dzel-
zavas pagastā tāda vairs nav, 
taču Sarkaņos “Sarkaņu Zi-
ņas” joprojām ir pieprasīts in-
formācijas avots. Manuprāt, ir 
priekšnoteikumi, lai pagastu 
iedzīvotāji varētu aktīvāk ie-
saistīties sev svarīgu jautāju-
mu aktualizēšanā, kā arī tos 
ietekmējošu lēmumu izstrādē 
un īstenošanā.

Vai divos mēnešos ir izdevies 
identificēt pirmos veicamos 
darbus katrā no pagastiem?

Darbā stājos aprīļa bei-
gās, līdz ar to daudzi lēmumi 
attiecībā uz pagastu pārval-
dēm, apstiprinot pamatbudže-
tu un investīciju plānu, jau bi-
ja pieņemti. Mans uzdevums 
ir šos lēmumus budžeta ietva-
ros izpildīt. Piemēram, Dzelza-
vas pagastā viens no šogad lie-
lākajiem investīciju objektiem 
ir Dzelzavas pamatskola, ku-
rā ierīkojam centrālapkuri un 
veicam iekštelpu kosmētisko 
remontu. Bija nepieciešams sa-
gatavot lēmumprojektu par pa-
pildu finansējuma piešķirša-
nu, jo redzēju, ka ar sākotnēji 
piešķirtajiem līdzekļiem nepie-
tiks. Lēmumprojekts tika sa-
gatavots un pateicos novada 
pašvaldības domei par atbal-

stu, piešķirot papildu līdzek-
ļus. Līdzīga situācija izveidojās 
ar Biksēres estrādi. Tās apgais-
mojuma tīkla rekonstrukcijai 
sākotnēji tika piešķirti 5000 ei-
ro, taču, veicot tirgus izpēti, se-
cinājām, ka ar šo summu dar-
bu veikšanai nepietiks, tādēļ ar 
domes lēmumu tika piešķirts 
papildu finansējums. Ja runā-
jam par veicamajiem darbiem, 
to abos pagastos netrūkst. 

Dzelzavā, līdztekus jau mi-
nētajiem darbiem pamatsko-
las ēkā, plānota Dzelzavas pils 
parka labiekārtošana, saglabā-
jot vēsturiskos kokus; pārval-
de plāno sistemātiski atjaunot 
ceļu virskārtu tajos pašvaldī-
bas ceļa posmos, kuros kursē 
skolēnu autobuss; reorganizā-
cijas procesā ir Dzelzavas pan-
sionāts, un pārvaldes mērķis ir 
nodrošināt darbiniekiem labus 
daba apstākļus, savukārt, pan-
sionāta klientiem – kvalitatīvu 
pakalpojumu; šobrīd veicam 
darbus, lai Dzelzavas centrā 
esošās iestādes aprīkotu ar op-
tiskā interneta pieslēgumiem; 
notiek atsevišķu telpu grupu 
remonti gan speciālajā pamat-
skolā, gan bērnudārzā.

Plašs darba lauks ir arī 
Sarkaņu pagastā. Aprīļa no-
galē Biksērē 190 metru garu-
mā tika noasfaltēts J. Rama-
ņa ielas posms; strādājam pie 
sporta laukuma izbūves līdzās 
multifunkcionālajam centram 
“Logs”; veiksim logu un durvju 
nomaiņu tautas namam “Kal-
nagravas”, kā arī daļai pašval-
dības īpašumā esošajam dzīvo-
jamajam fondam; kādreizējo 
kultūras namu “Airītes” pār-
veidosim par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju, tādējādi uzla-
bojot situāciju  pašvaldības dzī-
vojamajā fondā. Drīzumā tiks 
pabeigti sprādziena seku likvi-
dēšanas būvdarbi Sarkaņu bib-
liotēkas ēkas dzīvoklī. 

un pieņem arī manu dažkārt 
pārlieku lielo jaunības degsmi 
un enerģiju. Daudz savā star-
pā diskutējam, pārrunājam 
risināmos jautājumus. Jūtu, 
ka mūsu komanda kopumā ir 
spēcīga un vērsta uz sadarbī-
bu, kas nenoliedzami arī nova-
dam kopumā ir ieguvums.  

Kas, Jūsuprāt, ir abu pagastu 
stiprās puses, un kā tās 
izmantot, domājot par 
tālāku Dzelzavas un Sarkaņu 
attīstību?

Sarkaņu pagasta stiprā pu-
se, manuprāt, ir novada centra 
tuvums. Tas ļauj Biksēres cie-
matam veidoties kā Madonas 
guļamrajonam. Pagastu rak-
sturo spēcīga kultūras dzīve, 
pašdarbības kolektīvi. Ir Sar-
kaņu amatu skola. Pagastam 
ir arī priekšnoteikumi attīstī-
ties tūrisma jomā. Teritorija ir 
gleznaina, ar skaistu reljefu, 
nav blīvi apdzīvota. Pašval-
dības lomai jāizpaužas gudrā 
pagasta teritorijas apsaimnie-
košanā, atbalstot iedzīvotāju 
iniciatīvas. Tāpat kā līdz šim, 
pagastā nepieciešams veicināt 
uzņēmējdarbību. Pašvaldības 
to var darīt, sakārtojot infra-
struktūru, piemēram, ceļus. 
Pagastā nav daudz pašvaldī-
bas īres dzīvokļu. Tie pārsva-
rā ir privatizēti, taču priecē, 
ka pagastā iedzīvotāji aktīvi 
iesaistās sava īpašuma uztu-
rēšanā. Tiek dibinātas bied-
rības, sagatavoti energoefek-
tivitātes paaugstināšanas 
projekti, kas liecina par to, ka 
iedzīvotāji šo vietu uzlūko kā 
savu pastāvīgo dzīves vietu. 

Ja runājam par Dzelzavas 
pagastu – tā stiprākā puse ir 
plašāks pašvaldības piedāvāto 
pakalpojumu klāsts, salīdzinot 
ar citiem pagastiem. Pagastā 
ir trīs izglītības iestādes, pan-
sionāts, kultūras nams, divas 
bibliotēkas, Aizpurves ciemā ir 
liels pašvaldības īres dzīvokļu 
skaits, kas ir nozīmīgs resurss. 
Dzelzavas pagastā noteikti jā-
saglabā visas iepriekšminētās 
iestādes un tās jāattīsta. Kat-
ra no tām efektīvi strādā, snie-
dzot būtiskus pakalpojumus 
vietējiem iedzīvotājiem un no-
drošinot darba vietas. 

Viens vadītājs – divi pagasti. 
Kā izdodas sabalansēt rūpes 
par abiem?

Darba apjoms abos pagas-
tos ir liels. Ja vēlies strādāt 
efektīvi un vērst savu darbu 
uz rezultātu, nav jākoncen-
trējas uz mākslīgu balansu. 
Katrā pagastā veicamo darbu 
apjoms konkrētā laika perio-
dā atšķirses. Arī tas, cik bie-
ži pārvaldes vadītājam fiziski 
nepieciešams atrasties uz vie-
tas vienā vai otrā pagastā, var 
atšķirties. Katrā ziņā pagas-
ti savā starpā nav jāuzlūko kā 
konkurenti. Man nav “mīļā-
kā pagasta”. Jau kopš mazot-
nes gan Dzelzava, gan Sarkaņi 
man ir bijuši sirdij tuvi.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS,  

Madonas novada pašvaldības 
attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists

“Jānostiprina saikne starp iedzīvotājiem un pašvaldību”

Abos pagastos uz vasaras 
sezonu esam pieņēmuši dar-
bā skolniekus, tādā veidā rodot 
papildspēkus pagastu saimnie-
cisko jautājumu risināšanā. 

Darba procesā man jau ro-
das idejas nākamajiem, stra-
tēģiski nozīmīgajiem darbiem, 
kurus nepieciešams laikus plā-
not un iekļaut nākamā gada 
budžetā.

Abu pagastu iedzīvotāji jau ir 
vērsušies pie Jums ar saviem 
jautājumiem?

Līdz 9. jūnijam valstī bija 
izsludināta ārkārtējā situācija, 
kas liedza tikties klātienē, ta-
ču telefoniski esmu uzklausī-
jis iedzīvotāju jautājumus gan 
saistībā ar komunālajiem pa-
kalpojumiem, gan sociālajiem 
jautājumiem. Kā pārvaldes va-
dītājs saņēmu arī interesan-
tu iedzīvotāja lūgumu privātā 
īpašumā organizēt dziļurbu-
ma rakšanu, kas gan nav ma-
nā kompetencē, taču labi ilus-
trē to plašo jautājumu klāstu, 
ar kuriem ikdienā jāsaskaras 
pārvaldes vadītājam. Man uz 
tiem jāmāk atbildēt, un šajā 
gadījumā, uzklausot iedzīvotā-
ju, ieteicu, kur viņam ar savu 
jautājumu vērsties.  

Apzinos, ka pārvalžu va-
dītājus liela daļa pagastu ie-
dzīvotāju joprojām uztver kā 
pagasta padomju priekšsēdētā-
jus, kuri bija iedzīvotāju vēlē-
tas amatpersonas ar plašākām 
pilnvarām. Šobrīd situācija ir 
cita un pārvaldes vadītājs ko-
pā ar pārvaldes administrāciju 
pārstāv novada izpildvaru pa-
gasta teritorijā.  

Jaunība pārvaldes vadītāja 
amatā vērtējama kā trūkums vai 
priekšrocība?

Neizslēdzu, ka cilvēki pār-
bauda un vēl centīsies pārbau-
dīt, vai mana jaunība varētu 
būt trūkums vai drīzāk priekš-
rocība pārvaldes vadītāja ama-
tā. Pats otru cilvēku nekad 
nevērtēju pēc viņa vecuma. 
Jāvērtē pēc konkrētiem dar-
biem, rīcības. Esmu pateicīgs 
gan Dzelzavas, gan Sarkaņu 
pagastu pārvalžu kolektīviem, 
kā arī pašvaldības adminis-
trācijai, kas mani ir pieņēmuši 

“Vēlos nostiprināt saikni starp Dzelzavas un 
Sarkaņu pagastu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, 
administrācijas darbiniekiem un pašvaldības 
administrāciju, politisko vadību – lai 
iedzīvotāji justu, ka viņu viedoklis tiek ņemts 
vērā lēmumu pieņemšanas procesā.”

Dzelzavas un Sarkaņu pagastu pārvalžu vadītājs Sandis Kalniņš.
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“Jānostiprina saikne starp iedzīvotājiem un pašvaldību”

TEV PIEDĀVĀ:
Dienesta iespējas tuvāk dzīvesvietai – Stāmeriena, Gulbenes novads.

STABILITĀTI:

– konkurētspējīgu atlīdzību, sākot no 900 EUR;
– līgumu par profesionālo militāro dienestu slēdz uz pieciem gadiem;
– pagarinot līgumu, karavīrs saņem vienreizēju izdienas pabalstu pēdējo triju mēnešal-
gu apmēra;
– līgumu var pagarināt līdz karavīra dienesta pakāpei noteiktajam maksimālajam vecu-
mam. 

PLAŠAS SOCIĀLĀS GARANTIJAS:

– veselības aprūpi, zobārstniecības pakalpojumus, optisko redzes korekciju līdzekļu ie-
gādes kompensāciju;
– karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs;
– ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensāciju;
– garantētu izdienas pensiju pēc 15 gadu izdienas, kas var sasniegt līdz pat 80% no sa-
ņemtā atalgojuma;
– atvaļināta karavīra veselības aprūpi u.c.

STABILU KARJERU – izaugsmi un bezmaksas apmācību

Kandidātam profesionālajā militārajā dienestā izvirzītas šādas prasības:
• Latvijas Republikas pilsonība;
• vecums no 18 līdz 40 gadiem;
• vismaz pamatizglītība;
• valsts valodas prasme;
• nav kriminālās sodāmības.

Vairāk informācijas: ZS 25. kājnieku bataljona štābā O. Kalpaka 58, Gulbenē tālr. uzziņām:  
67137137 / rekrutesana@mil.lv  
26317364 25.KB personāldaļa (09.30–17.00)
20278149 rotas vadība (09.30–17.00)

PIEVIENOJIES ZEMESSARDZES  
         25. KĀJINIEKU BATALJONA  
    PROFESIONĀLĀ DIENESTA ROTAI VIDZEMĒ,           
          GULBENES NOVADĀ, STĀMERIENĀ

Madonas Novada Vēstnesis  9 
                         2020. gada jūlijs  Aktuāli

Karjera ezers jau gadu 
desmitiem ir bijusi vieta, kur 
madoniešiem meklēt patvērumu 
tveicīgās vasaras dienās. 
Plašāki plāni labiekārtot karjera 
ezera teritoriju līdz šim ir 
atdūrušies pret būtisku šķērsli – 
karjers un tā teritorija nav bijis 
pašvaldības īpašums, kas ir 
kavēji publiskā finansējuma 
ieguldīšanu labiekārtošanas 
darbos.

Šobrīd situācija ir mainīju-
sies, un pašvaldība jau tuvāka-
jā laikā pārņems no AS “Latvi-
jas valsts meži” teritoriju, kas 
ļaus īstenot tās attīstības iece-
res, kas pašvaldībai jau vairāku 
gadu garumā ir bijušas attie-
cībā uz Karjera ezeru. Pašval-
dība Karjera ezera teritorijas 
labiekārtošanai 2020. gada pa-
matbudžetā ieplānoja līdzekļus  
20 000 eiro apmērā. Tikpat lie-
lu summu Madonas novada paš-
valdības domes deputāti, veicot 
grozījumu budžetā, atvēlēja pa-
pildu aktivitātēm, kuras vēl šo-
gad ieplānots īstenot ezera teri-
torijā.     

Madonas pilsētas pārvald-
nieks Guntis Ķeveris skaid-
ro, ka ezera teritorijā sākusies 
peldvietas krasta sakārtošana. 
Pašvaldība ir pasūtījusi jaunas 
ģērbtuves, atkritumu urnas un 
zviļņus, kurus plānots uzstādīt 
vēl peldsezonas laikā. Iecerēta 
arī piknika vietu izbūve.

– Šogad veiksim tos darbus, 
kurus, iegūstot pašvaldības īpa-
šumā zemi, ar mūsu rīcībā pie-
ejamo finansējumu ir iespējams 
veikt, bet nākamgad jau plāno-
ti lielāki labiekārtošanas darbi, 

Sakopj un labiekārto Karjera ezera teritoriju

ka pašlaik ezera teritorijā no-
risošie sakopšanas darbi ietver 
apauguma novākšanu, grants 
kalna izlīdzināšanu, pludmales 
zonas izveidi, izlīdzinot krasta 
zonu, lai iedzīvotājiem būtu ēr-
tāk pludmali izmantot. 

– Paralēli šogad strādājam 
pie attīstības vīzijas, lai brī-
dī, kad teritorija būs pilnībā 
pašvaldības īpašumā, mēs va-
rētu īstenot plašākas ar teri-
torijas attīstību saistītas akti-
vitātes, jo šī nebūs peldvieta, 
bet gan parks. Pašvaldības rīcī-
bā jau ir plašs iedzīvotāju ideju 
apkopojums, par to, kā karjera 
ezera teritorijai būtu jāizska-
tās un kādas aktīvās atpūtas 
iespējas jāpiedāvā. Varam ide-
ju iesūtīšanas procesu aktuali-

zēt un atkārtoti aptaujas formā 
uzklausīt iedzīvotāju domas, jo, 
iespējams, gadu gaitā vēlmes ir 
mainījušās, – nepieciešamību 
izstrādāt attīstības vīziju visai 
Karjera ezera teritorijai akcen-
tē Agnese Silupa.  

Arī Madonas novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs 
Agris Lungevičs uzver nepie-
ciešamību iedzīvotājiem aktīvi 
iesaistīties šīs vietas izveidē par 
tādu objektu, kuru būtu patīka-
mi apmeklēt gan pašiem, gan 
novada viesiem. 

Netrūkst pozitīvu paraugu 
arī privātai iniciatīvai, kā pie-
mēram, veikparka izveide, kas 
ļāvusi paplašināt Karjera eze-
ra aktīvās atpūtas un rekreā-
cijas piedāvājumu. Atbalsts la-
bām iniciatīvām jāturpina, arī 
izstrādājot un īstenojot turpmā-
ko vīziju par Karjera ezera teri-
torijas attīstību.

– Esam jau uzsākuši darbus 
pie teritorijas sakārtošanas, lai 
pēc iespējas ātrāk varētu Mado-
nas pievārtē attīstīt vietu dažā-
da veida aktīvajai atpūtai, rek-
reācijai, atpūtai ģimenēm ar 
bērniem. Jau sperti pirmie so-
ļi, taču šobrīd mums ir jāliek 
kopā galvas un jādomā, kā ilg-
termiņā attīstīt ezera teritori-
ju, lai tā perspektīvā izveidotos 
par tūrisma galamērķi un vie-
nu no Madonas attīstības sim-
boliem, – norāda Agris Lunge-
vičs.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS,  

Madonas novada pašvaldības 
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kuriem gan būs jāizstrādā teh-
niskais projekts, – norāda Gun-
tis Ķeveris.

Madonas novada pašvaldī-
bas Attīstības nodaļas ainavu 
arhitekte Agnese Silupa min, 



Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
20.11.2019. lēmumu 
(protokols Nr. 22, 

33. p.). Precizēti ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
28.05.2020. lēmumu Nr. 195 
(prot. Nr. 11; 13).
Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 4. punktu.
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par 

sabiedrisko kārtību Madonas no-
vadā” nosaka prasības, lai nodro-
šinātu Madonas novada adminis-
tratīvajā teritorijā sabiedrisko 
kārtību, teritorijas sakoptību 
un sanitārās tīrības uzturēša-
nu, apstādījumu aizsardzību, tī-
rības un kārtības uzturēšanu sa-
biedriskajās vietās, dzīvojamās 
un koplietošanas telpās. 

2. Saistošajos noteikumos lie-
totie termini:

2.1. sabiedriska vieta – ik-
viena publiski pieejama teritori-
ja, telpa (ceļi – jebkura satiksmei 
izbūvēta teritorija, kas sastāv no 
braucamās daļas, ietves un no-
males sadalošās joslas, saliņas; 
tuneļi; laukumi; dzelzceļu staci-
ja- tās zāles un gaiteņi; autoosta, 
tās zāles un gaiteņi; kā arī par-
ki; skvēri, namu pagalmi, citas 
speciāli iekārtotas brīvdabas at-
pūtas vietas; kā arī neapbūvētas 
vai citādi neiekārtotas valsts vai 
pašvaldības zemes un ēkas;

2.2. nepiedienīga uzvedība – 
darbības, kas neatbilst sabiedrī-
bā vispārpieņemtām morāles un 
ētikas normām (piedauzīga iz-
turēšanās, skaļa bļaustīšanās, 
svilpšana, spļaušana, dabisko 
vajadzību kārtošana tam nepa-
redzētās vietās, u.c.);

2.3. sīkie sadzīves atkritumi 
– izsmēķi, sērkociņi, saulespuķu 
sēklas, papīri utml.

3. Šie noteikumi ir saistoši vi-
sām fiziskajām un juridiskajām 
personām Madonas novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

II. Aizliegumi un ierobežojumi 
Madonas novada administratīvajā 
teritorijā

4. Madonas novada adminis-
tratīvajā teritorijā aizliegts:

4.1. atrasties sabiedriskā vie-
tā ar atvērtu alus vai cita alko-
holiskā dzēriena pudeli, iepako-
jumu vai glāzi, izņemot Madonas 
novada pašvaldības atļautajos 
pasākumos un vietās, kurās al-
koholiskie dzērieni tiek pārdoti 
lietošanai uz vietas;

4.2. piegružot ar sīkiem sa-
dzīves atkritumiem ielas un ci-
tas sabiedriskās vietas, kā arī 
daudzdzīvokļu ēku koplietoša-
nas telpas;

4.3. peldēties, mazgāties, pel-
dināt dzīvniekus, mazgāt veļu 
pašvaldības publiskā lietošanā 
esošos dīķos, strūklakās un citās 
ūdenstilpnēs;

4.4. veikt transportlīdzek-
ļu apkopi vai to mazgāšanu vie-
tās, kas nav paredzētas šim no-
lūkam;

4.5. nepiedienīgi uzvesties 

sabiedriskās vietās, sabiedriska-
jā transportā;

4.6. ar uzrakstiem, zīmēju-
miem vai citādā veidā bojāt dzī-
vojamās un sabiedriskās ēkas, 
saimnieciskās celtnes, žogus, ci-
tas būves un arhitektoniskos ele-
mentus;

4.7. nekorekti izturēties pret 
saistošo noteikumu 17. vai 18. 
punktā minētajām personām vai 
aizskart šīs personas sakarā ar 
viņu amatpersonas pienākumu 
pildīšanu.

5. Sabiedrisko apstādījumu 
teritorijā aizliegts:

5.1. bez saskaņošanas ar Ma-
donas pilsētas pārvaldnieku vai 
attiecīgo Madonas novada pagas-
ta pārvaldes vadītāju rīkot atrak-
cijas, gadatirgus, citus publiskus 
pasākumus, veikt pagaidu būvju 
uzstādīšanu, tirdzniecības vietu 
ierīkošanu vai citādi tamlīdzīgi 
rīkoties, nodarot postījumus ap-
stādījumiem;

5.2. piegružot ūdenskrātuves 
ar atkritumiem, lapām, skujām, 
zariem, nopļauto zāli;

5.3. patvaļīgi ierīkot sakņu 
dārzus;

5.4.  lauzt koku zarus un krū-
mus, bojāt koku mizu, stumbrus 
un saknes, tecināt koku sulu, pie-
stiprināt kokam vadus, virves, 
dažādus priekšmetus un uzraks-
tus vai dzīt naglas kokos;

5.5. kurt ugunskurus, celt tel-
tis, dedzināt zāli, ķert un iznīci-
nāt savvaļas dzīvniekus, postīt 
putnu ligzdas;

5.6. novietot transportlīdzek-
ļus apstādījumos, braukt ar mo-
torizētiem transportlīdzekļiem, 
velosipēdiem, skrituļslidām un 
skrituļdēļiem pa apstādījumiem 
un apstādījumu celiņiem (izņe-
mot apstādījumu apkopes vaja-
dzības);

5.7. spēlēt komandu spēles, ja 
tas nav speciāli atļauts;

5.8. ganīt lopus un nodar-
boties ar citu lauksaimniecisko 
darbību, ja tas nav saskaņots ar 
zemes īpašnieku un Madonas pil-
sētas pārvaldnieku vai attiecīgo 
Madonas novada pagasta pārval-
des vadītāju;

5.9. piegružot apstādījumus 
ar atkritumiem, bojāt apstādī-
jumus, staigāt pa jauniem koku, 
krūmu un puķu stādījumiem un 
gulēt tajos; 

5.10. ierīkot sniega vai ledus 
izgāztuves, mest sniegu apstādī-
jumu platībās, ja tas apdraud stā-
dījumus;

5.11. nocirst kokus bez koku 
ciršanas atļaujas;

5.12. vainagot (apzāģēt) ko-
kus bez koku vainagošanas at-
ļaujas.

6. Izglītojamiem aizliegts:
6.1. neattaisnoti kavēt mācī-

bu stundas;
6.2. traucēt mācību stun-

du norisi ar sarunām, replikām, 
mobilā telefona izmantošanu u.c. 
darbībām;

6.3. necienīgi, nekorekti iztu-
rēties pret izglītības iestādes dar-
biniekiem.

7. Pilngadīgiem izglītoja-
miem aizliegts:

7.1. smēķēt sabiedriskās vie-
tās mācību stundu laikā, starp-
brīžos vai skolas rīkoto pasāku-
mu laikā;

7.2. atrasties sabiedriskā vie-
tā alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošu vielu iespaidā mācī-
bu stundu laikā, to starpbrīžos 
vai skolas rīkoto pasākumu laikā.

III. Administratīvā atbildība 
par saistošo noteikumu neievēro-
šanu

8. Par 4.1. apakšpunktā no-
teikto prasību neievērošanu pie-
mēro brīdinājumu vai naudas so-
du līdz četrpadsmit naudas soda 
vienībām.

9. Par 4.2., 4.3., 4.4. apakš-
punktā noteikto prasību neievē-
rošanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz sešām naudas 
soda vienībām.

10. Par 4.5., 4.6. apakšpunk-
tā noteikto prasību neievērošanu 
piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz divdesmit deviņām nau-
das soda vienībām.

11. Par 4.7. apakšpunktā no-
teikto prasību neievērošanu pie-
mēro naudas sodu no sešām līdz 
piecdesmit septiņām naudas soda 
vienībām.

12. Par 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 
5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 
5.11., 5.12. apakšpunktā noteik-
to prasību neievērošanu piemē-
ro naudas sodu fiziskajām per-
sonām līdz septiņdesmit naudas 
soda vienībām, bet juridiskajām 
personām līdz divsimt astoņdes-
mit naudas soda vienībām.

13. Par 6.1., 6.2. apakšpunk-
tā noteikto prasību neievērošanu 
piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz deviņām naudas soda 
vienībām.

14. Par 6.3. apakšpunktā no-
teikto prasību neievērošanu pie-
mēro naudas sodu no trim līdz 
četrpadsmit naudas soda vienī-
bām.

15. Par 7.1. apakšpunktā no-
teikto prasību neievērošanu pie-
mēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz trim naudas soda vie-
nībām.

16. Par 7.2. apakšpunktā no-
teikto prasību neievērošanu pie-
mēro brīdinājumu vai naudas so-
du līdz četrpadsmit naudas soda 
vienībām.

IV. Saistošo noteikumu izpildes 
kontrole

17. Administratīvā pārkāpu-
ma procesu par šo saistošo no-
teikumu pārkāpumiem līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Madonas nova-
da pašvaldības kārtībnieki.

18. Administratīvā pārkāpu-
ma lietu izskata Madonas nova-
da pašvaldības Administratīvā 
komisija.

V. Noslēguma jautājumi
19. Saistošie noteikumi stājas 

spēkā vienlaikus ar Administra-
tīvās atbildības likumu.

20. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanos spēku zaudē Madonas 
novada pašvaldības 29.04.2010. 
saistošie noteikumi Nr. 14 “Par 
sabiedrisko kārtību Madonas no-
vadā”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Pašreizējās situācijas rakstu-
rojums

Madonas novada pašvaldī-

bas saistošie noteikumi Nr. 14 
“Par sabiedrisko kārtību Mado-
nas novadā”, apstiprināti Mado-
nas novada pašvaldības domes 
29.04.2010. sēdē (protokols Nr. 
10; 9. p.), saskaņā ar Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 
5. pantu, likuma “Par pašvaldī-
bām” 21. panta 1. daļas 16. pun-
ktu, 43. panta 1. daļas 4. punktu. 
Saistošajos noteikumos cita star-
pā paredzēta atbildība par saisto-
šo noteikumu neievērošanu.

2. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

2020. gada 1. jūlijā stāsies 
spēkā Administratīvās atbildības 
likums. Saskaņā ar Administra-
tīvās atbildības likuma 2. pantu, 
pašvaldību saistošie noteikumi, 
kas paredz administratīvo atbil-
dību, ir daļa no administratīvās 
atbildības sistēmas, tādēļ nepie-
ciešams sagatavot jaunu notei-
kumu projektu „Par sabiedris-
ko kārtību Madonas novadā”, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar Ad-
ministratīvās atbildības likumā 
ietvertajām normām.

3. Īss saistošo noteikumu pro-
jekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos pa-
redzēta administratīvā atbildība 
par atrašanos sabiedriskā vietā 
ar atvērtu alus vai cita alkoho-
liskā dzēriena pudeli, iepakoju-
mu vai glāzi, izņemot Madonas 
novada pašvaldības atļautajos 
pasākumos un vietās, kurās al-
koholiskie dzērieni tiek pārdoti 
lietošanai uz vietas; ielu un citu 
sabiedrisku vietu, kā arī daudz-
dzīvokļu ēku koplietošanas telpu 
piegružošanu ar sīkiem sadzīves 
atkritumiem; peldēšanos, maz-
gāšanos, dzīvnieku peldināša-
nu, veļas mazgāšanu pašvaldības 
publiskā lietošanā esošos dīķos, 
strūklakās un citās ūdenstilp-
nēs; transportlīdzekļu apkopes 
veikšanu vai to mazgāšanu vie-
tās, kas nav paredzētas šim nolū-
kam; nepiedienīgu uzvedību sa-
biedriskās vietās, sabiedriskajā 
transportā; dzīvojamo un sabied-
risko ēku, saimniecisko celtņu, 
žogu, citu būvju un arhitektonis-
ko elementu bojāšanu ar uzraks-
tiem, zīmējumiem vai citādā vei-
dā; nekorektu izturēšanos pret 
saistošo noteikumu 17. vai 18. 
punktā minētajām personām vai 
šo personu aizskaršanu, sakarā 
ar viņu amatpersonas pienāku-
mu pildīšanu.

Sabiedrisko apstādījumu teri-
torijā aizliegts un par to paredzē-
ta administratīvā atbildība: bez 
saskaņošanas ar Madonas pilsē-
tas pārvaldnieku vai attiecīgo Ma-
donas novada pagasta pārvaldes 
vadītāju rīkot atrakcijas, gadatir-
gus, citus publiskus pasākumus, 
veikt pagaidu būvju uzstādīša-
nu, tirdzniecības vietu ierīkoša-
nu vai citādi tamlīdzīgi rīkoties, 
nodarot postījumus apstādīju-
miem; piegružot ūdenskrātuves 
ar atkritumiem, lapām, skujām, 
zariem, nopļauto zāli; patvaļīgi 
ierīkot sakņu dārzus; lauzt koku 
zarus un krūmus, bojāt koku mi-
zu, stumbrus un saknes, tecināt 
koku sulu, piestiprināt kokam va-
dus, virves, dažādus priekšmetus 
un uzrakstus vai dzīt naglas ko-
kos; kurt ugunskurus, celt teltis, 

dedzināt zāli, ķert un iznīcināt 
savvaļas dzīvniekus, postīt put-
nu ligzdas; novietot transportlī-
dzekļus apstādījumos, braukt ar 
motorizētiem transportlīdzek-
ļiem, velosipēdiem, skrituļsli-
dām un skrituļdēļiem pa apstādī-
jumiem un apstādījumu celiņiem 
(izņemot apstādījumu apkopes 
vajadzības); spēlēt komandu spē-
les, ja tas nav speciāli atļauts; ga-
nīt lopus un nodarboties ar citu 
lauksaimniecisko darbību, ja tas 
nav saskaņots ar zemes īpašnie-
ku un Madonas pilsētas pārvald-
nieku vai attiecīgo Madonas no-
vada pagasta pārvaldes vadītāju; 
piegružot apstādījumus ar atkri-
tumiem, bojāt apstādījumus, stai-
gāt pa jauniem koku, krūmu un 
puķu stādījumiem un gulēt tajos; 
ierīkot sniega vai ledus izgāztu-
ves, mest sniegu apstādījumu pla-
tībās, ja tas apdraud stādījumus; 
nocirst kokus bez koku ciršanas 
atļaujas; vainagot (apzāģēt) ko-
kus bez koku vainagošanas at-
ļaujas. Izglītojamiem aizliegts 
un par to paredzēta administra-
tīvā atbildība: neattaisnoti kavēt 
mācību stundas; traucēt mācību 
stundu norisi ar sarunām, rep-
likām, mobilā telefona izmanto-
šanu u.c. darbībām; necienīgi, 
nekorekti izturēties pret izglītī-
bas iestādes darbiniekiem. Piln-
gadīgiem izglītojamiem aizliegts 
un par to paredzēta administra-
tīvā atbildība: smēķēt sabiedris-
kās vietās mācību stundu laikā, 
starpbrīžos vai skolas rīkoto pa-
sākumu laikā; atrasties sabied-
riskā vietā alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošu vielu iespaidā 
mācību stundu laikā, to starpbrī-
žos vai skolas rīkoto pasākumu 
laikā. Administratīvā pārkāpu-
ma procesu par šo saistošo no-
teikumu pārkāpumiem līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Madonas nova-
da pašvaldības kārtībnieki, sa-
vukārt administratīvā pārkāpu-
ma lietu izskata Madonas novada 
pašvaldības Administratīvā ko-
misija.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Nav ietekmes.
5. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
6. Informācija par administra-

tīvajām procedūrām
Administratīvo procedūru iz-

maiņas ir saistītas ar administra-
tīvā pārkāpuma lietas izskatīša-
nā iesaistītajām amatpersonām, 
administratīvā pārkāpuma pro-
cesu par šo saistošo noteikumu 
pārkāpumiem līdz administratī-
vā pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieki, savukārt adminis-
tratīvā pārkāpuma lietu izska-
ta Madonas novada pašvaldības 
Administratīvā komisija. Ar sais-
tošo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Madonas novada 
pašvaldības 29.04.2010. saistošie 
noteikumi Nr. 14 “Par sabiedris-
ko kārtību Madonas novadā”.

7. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātperso-
nām nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 30

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 30  
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Madonas novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 16. jūnijā 
deputāti, piešķirot fi nansējumu 
10 000 eiro apmērā, atbalstīja 
SIA “Madonas namsaimnieks” 
vēlmi iegādāties 60 
konteinerus dalītajiem 
atkritumiem.

Kā zināms, Madonā at-
kritumu šķirošanu nodrošina 
atkritumu apsaimnie-
košanas uzņēmums 
SIA “Madonas 
namsaimnieks”, 
kas šķiroto atkri-
tumu konteinerus 
iztukšo atsevišķi 
no sadzīves atkritu-
mu konteineriem. At-
kritumu šķirošanai tiek iz-
mantoti divu veidu konteineri. 
Atsevišķi konteineri ir gan 
stikla iepakojumam, gan 
vieglajam iepakojumam jeb 
kartona, papīra, plastmasas un 
metāla iepakojumam, kurš tiek 
šķirots vienā konteinerā. 

Madonas novada pašvaldī-
bas dome jau pirms gada pie-
šķīra finansējumu SIA „Mado-
nas namsaimnieks” 16 000 eiro 
apmērā 100 dalīto atkritumu 
vākšanas konteineru iegādei, 
taču, kā norāda SIA “Mado-
nas namsaimnieks” valdes lo-
ceklis Oskars Janovičs, ņemot 
vērā aktīvo Madonas novada 
iedzīvotāju iesaistīšanos dalīto 
atkritumu šķirošanā un pieau-
gošo pieprasījumu no Madonas 
novada pagastu pārvalžu va-
dītājiem, kā arī juridiskajām 
personām, ir nepieciešams tur-
pināt iegādāties papildu kon-
teinerus, uzstādot tos novadā 
jau esošos sadzīves atkritumu 
savākšanas laukumos, kā arī 
izveidot jaunas vietas, kur ie-
dzīvotājiem izmest dalītos at-
kritumus. 

“Salīdzinot 2020. gada 
pirmos četrus mēnešus ar 
iepriekšējā gada to pašu pe-
riodu, vērtējot SIA “Vidus-
daugavas SPAAO” Madonas 
šķirošanas – pārkraušanas 
stacijā veiktās svēršanas re-
zultātu, nodoto dalīto atkri-
tumu apjoms ir pieaudzis par 
39,64%. Pērn novērojām, ka 
uzreiz pēc jauno konteineru 
uzstādīšanas un laukumu iz-
veides būtiski palielinājās da-
līto atkritumu nodošanas ap-
joms. Tas norāda, ka, jo vairāk 
būs vietu, kur iedzīvotājiem 
izmest dalītos atkritumus, jo 
aktīvāk iedzīvotāji šķiros sa-
dzīves atkritumus,” uzsver 
Oskars Janovičs. 

Ar pašvaldības piešķirtā fi-
nansējuma palīdzību plānots 
iegādāties 20 konteinerus stik-
lam (ietilpība – 1,1 m3) un 40 
konteinerus PET un papīram 
(ietilpība – 1,1 m3). Papildu 
konteineru iegādei ir nepiecie-
šams iegādāties arī informatī-
vās uzlīmes uz konteineriem 
par atkritumu veidiem, ko 

drīkst ievietot konteinerī.
Uzņēmuma valdes locek-

lis akcentē, ka SIA “Madonas 
namsaimnieks” arī turpmāk 
motivēs Madonas novada ie-
dzīvotājus aizvien aktīvāk 
šķirot atkritumus, jo atšķi-
rojot otrreiz pārstrādājamos 
atkritumus no kopējās sa-
dzīves atkritumu plūsmas, 
iedzīvotājiem būs iespēja 

samazināt ikmēneša māj-
saimniecības izdevu-

mus par atkritumu 
apsaimniekošanu.

Jāatgādina, ka sa-
šķirotos atkritumus 

iespējams nogādāt SIA 
“Madonas namsaim-

nieks”, Augu ielā 29, kur 
atrodas četri konteineri blakus 
nolietoto elektropreču kontei-
neriem. Viens no tiem ir pare-
dzēts stiklam, trīs – papīram, 
plastmasai un metāla iepako-
jumam. Pārējos, nešķirojamos 
atkritumus, jāievieto sadzīves 
atkritumu konteineros. Liela 
apjoma atkritumus (lielgabarī-
ta) iespējams nodot Vidusdau-
gavas SPAAO, Madonā, Augu 
ielā 29, kur atkritumi tiek no-
svērti un par tiem jāsamaksā 
pēc fakta (84,24 eur/tonna).

Norādījumi atkritumu 
šķirošanai

Stikla iepakojumam pare-
dzētajā konteinerā jāliek tuk-
šas, tīras pudeles un bur-
kas, vai tās būtu baltas, zaļas 
vai brūnas. Etiķetes uz tām 
var atstāt, bet vāciņi gan pēc 
iespējas jānoņem.

Tukšas PET pudeles, trau-
ciņi, kastītes, plēves (LDPE) 
un maisiņi, dažādi cietās
plastmasas jeb HDPE izstrā-
dājumi (tīras sadzīves ķīmijas 
un mazgāšanas līdzekļu pude-
les, vējstiklu šķidrumu kan-
niņas, šampūnu pudeles utt.) 
jāizmet plastmasas iepakoju-
mam paredzētajos konteine-
ros. Šajos konteineros drīkst 
mest arī biroja papīru, 
avīzes, žurnālus, grāmatas, 
kartonu un ietinamo papīru. 
Netīrus plastmasas izstrādāju-
mus, eļļas pudeles, rotaļlietas, 
saimniecības preces, sadzīves 
priekšmetus, kā arī vienreiz 
lietojamos traukus, kā arī slap-
ju vai netīru papīru un karto-
nu, kas satur pārtikas pie-
jaukumus, laminētus papīra 
izstrādājumus šajā konteinerā 
mest nedrīkst.

Cietie plastmasas vāciņi
jāuzskrūvē atpakaļ un kopā ar 
visu pudeli jāizmet plastma-
sas iepakojumam paredzētajā 
konteinerā, kur jāizmet arī 
pudeļu un burku metāla vā-
ciņi, kurus pēc tam ar īpašiem 
magnētiem nošķiro atkritumu 
šķirošanas rūpnīcās. Svarīgi 
atcerēties, ka pirms izmeša-
nas konteineros nepieciešams 
saplacināt gan PET pudeles, 

Jo vairāk dalīto atkritumu konteineru, 
jo aktīvāk šķirojam
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Alumīnija skārdenēm 
un “bleķa” bundžām atse-
višķi konteineri parasti nav 
paredzēti, jo to apjoms nav tik 
liels, un tās var veiksmīgi ar 
īpašiem magnētiem sašķirot 
uz šķirošanas līnijām. Tāpēc 
tās jāizmet kopā ar vieglo ie-
pakojumu – kartona un papī-
ra iepakojumam paredzētajos 
konteineros. Uz skārdenēm 
attiecas tas pats, kas uz citiem 
izstrādājumiem – tām jābūt 
tīrām. Vāciņu var atdalīt pa-
visam un ielikt iekšā bundžā, 
skārdeni pirms izmešanas sa-
placinot.

Baterijas satur videi un 
cilvēku veselībai bīstamas vie-
las, tāpēc tās ir atbilstoši jāuz-
glabā, jāsargā no bērniem un 
pēc izlietošanas tās nedrīkst 
izmest kopā ar sadzīves at-
kritumiem. Baterijām ir vie-
ta tikai speciālos konteineros 
izlietoto bateriju šķirošanai! 
Šādiem konteineriem jābūt 
pieejamiem visās vietās, kur 
tirgo baterijas. Latvijas Za-
ļais punkts parūpējies, lai 
šādi konteineri būtu arī visos 
“Rimi” un “Maxima” veikalos.

Elektroiekārtas jānodod 
šķiroto atkritumu laukumos 
neizjauktas, jo tās satur videi 
un cilvēkiem bīstamas vielas! 
Madonā nolietotās elektropre-
ces var nogādāt un bez maksas 
novietot elektropreču savākša-
nas vietā SIA “Madonas nam-
saimnieks” teritorijā Augu ielā 
29. 

Ja medikamentu vairs 
nelietojat vai arī tam beidzies 
derīguma termiņš, to nekādā 
gadījumā nedrīkst izmest sa-
dzīves atkritumos vai noskalot 
kanalizācijā. Zāļu kastītes var 
šķirot pie vieglā iepakojuma, 
bet pašas zāles jānodod tuvā-
kajā aptiekā, kur farmaceiti 
tālāk tās nodos atbilstošai pār-
strādei.

Apģērbs un mājas tek-
stils liekams kopējā konteine-
rā, taču, pirms to darīt, vērts 
padomāt, vai tās nebūtu liet-
derīgāk nogādāt labdarības 
iestādēm vai dzīvnieku pat-
versmēm.

Plašāka informācija par sadzī-
ves un cita veida atkritumu sa-
vākšanu, nodošanu un izvešanu 
atrodama SIA “Madonas nam-
saimnieks” mājaslapā www.ma-
donams.lv.

Informāciju, sadarbībā ar 
SIA “Madonas namsaimnieks”, 

sagatavoja EGILS KAZAKEVIČS, 
Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

gan kartona kastes – tādējādi 
tās konteinerā aizņems mazāk 
vietas. 

Vienreizējās lietošanas 
trauki, dažādi čaukstošās 
plēves izstrādājumi, konfekšu 
un saldējuma papīri kā arī pu-
tuplasta izstrādājumi šobrīd 
nav pārstrādei derīgi un jāiz-
met kopējā atkritumu kontei-
nerā.

Visa veida keramika, piemē-
ram, māla pudeles, puķu podu 
lauskas, saplaisājuši kristāla 
un porcelāna trauki, saplēsti 
spoguļi, spuldzītes, stikla glā-
zes un vāzes kā arī logu stikls 

nelielā daudzumā jāizmet ko-
pējā konteinerā, jo dažādo pie-
maisījumu dēļ šie izstrādāju-
mi nav nododami pārstrādei. 
Logu stiklu lielākā daudzu-
mā, savukārt, var atvest un 
nodot specializētajā šķirošanas 
laukumā Vidusdaugavas SPA-
AO, Madonā, Augu ielā 29. Par 
logu stikla nodošanu nav jā-
maksā. 

Tapetes un izlietotās sal-
vetes to sastāva dēļ nav pār-
strādājamas kopā ar papīru un 
kartonu, tāpēc liekamas kopējā 
konteinerā nevis papīram un kar-
tonam domātajos konteineros.
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Šā gada jūnija sākumā, 
ievērojot visus drošības 
pasākumus, Dzelzavas 
pamatskolā pulcējās 15 
skolēni – Skrides fonda radošā 
konkursa uzvarētāji un 
teicamnieki, kuri 2020. gada 
pavasara semestrī pierādījuši 
sevi eksaktajos priekšmetos. 

Šā gada jūnija sākumā, ie-
vērojot visus drošības pasāku-
mus, tai skaitā ieturot noteik-
to distanci vienam no otra, 
Dzelzavas pamatskolā pulcē-
jās 15 skolēni – Skrides fon-
da radošā konkursa uzvarētāji 
un teicamnieki, kuri 2020. ga-
da pavasara semestrī čakli mā-
cījušies un pierādījuši sevi ek-
saktajos priekšmetos. Pasniegt 
prēmijas un sveikt laureātus 
bija ieradies fonda dibinātājs 
Andris Skride. Sveicot jaunie-
šus, A. Skride pateicās viņiem 
par aktīvo līdzdalību mācību 
procesā un radošumu zīmēju-
mu konkursā. Apbalvošanas 
noslēgumā A. Skride pateicās 
bērnu un jauniešu vecākiem, 
skolotājiem, un novēlēja visiem 
skaistu un saulainu vasaru.

Radošā (zīmējumu) kon-
kursa tēma šogad bija: “Dzī
vesprieks un darītgriba sākas 
ar izbrīnu par pasaules skais
tumu” (I. Ziedonis) 

Prēmijas galvenais mēr-
ķis ir motivēt skolēnus ap-
gūt eksakto zinātņu mācību 
priekšmetus, kā arī atbalstīt 
radošumu vizuālajā mākslā. 
Saskaņā ar nolikumu prēmi-
ja tiek izmaksāta katra mā-
cību semestra noslēgumā, ar 
naudas balvām prēmējot 8.–
9. klašu un 10.–12. klašu sko-
lēnus, kuri ieguvuši augstā-
kos novērtējumus eksaktajos 
priekšmetos.

Savukārt, pavasara semes-

Izsludināts izglītības programmu 
projektu konkurss

Skrides fonda prēmiju pasniegšana

Madonas novada pašvaldība, 
pamatojoties uz Madonas  
novada pašvaldības domes 
30.06.2020. sēdes lēmumu, 
izsludinājusi Madonas 
novada pašvaldības Izglītības 
programmu projektu  
konkursu – 2020, kura mērķis  
ir veicināt mūžizglītības  
iespējas Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

• Sekmēt Madonas novada 
pašvaldības iedzīvotāju pro-
fesionālo kompetenču attīs-
tību.

• Veicināt pieaugušo izglītī-
bas pieejamības novadā.

• Veicināt paaudžu sadarbību 
un kultūras mantojuma no-
došanu.

• 
Projekta pieteikumus ie-

sniegt aicinātas Madonas no-
vada nevalstiskās organizā-
cijas, pašvaldības iestādes, 
uzņēmēji.

Maksimālā finansējuma 
summa vienam projektam – 
500 eiro.

Viens projekta pieteicējs 
var iesniegt vairākus projektu 
pieteikumus.

Projekta iesniegšanas ter-
miņš  – 2020. gada 12. augusts, 
plkst. 1700 Madonas novada paš-
valdības Saieta laukums 1, Klien-
tu apkalpošanas zālē (101. kab.).

Rezultātu paziņošanas ter-
miņš –  rezultāti tiks paziņoti 
rakstiski 2 nedēļu laikā no pro-

jektu pieteikumu iesniegšanas 
gala termiņa līdz 25.08.2020.

Projekta ieviešanas ter-
miņš ir no 01.09.2020. līdz  
16.11.2020.

Nolikums un projekta pie-
teikuma veidlapa atrodama 
mājaslapā www.madona.lv sa-
daļā Pašvaldība/Izglītība/Izglī-
tības projekti/Izglītības prog-
rammu projektu konkurss.

30. jūnijā atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas 
Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbinā-
to personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājo-
šajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 
200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 
15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

Attālināto mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības 
nozarēs piedāvā 23 izglītības iestādes. Šajā kārtā izglītī-
bas programmu piedāvājums tiek paplašināts ar iepriekš 
nebijušu iespēju izvēlēties kādu no interesējošām izglītības 
programmām arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei 
augstskolā vai koledžā.

Attālinātām mācībām pieteikšanās norit tiešsaistē mā-
jaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv 
autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti 
iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecu-
mam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, 
saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Sa-
skaņā ar 2020. gada 16. jūnijā valdībā apstiprinātajiem no-
teikumu grozījumiem, tagad katrs strādājošais projekta 
laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās 
kārtu skaita, taču vienlaicīgi mācīties var tika vienā izglī-
tības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācī-
bas tiem, kas pieteiksies attālināto mācību kārtā, sāksies 
2020. gada jūlijā un augustā.

Šoreiz mācības tikai attālināti
Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu 

mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvo-
tājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmak-
sāt arī darba devējs.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez 
maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt 
uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācī-
bu laikā.

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs 
atbalsts, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordi-
natoriem 81 VIAA sadarbības pašvaldībā. Mācību pietei-
kumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties 
un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt No-
darbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras 
konsultāciju.

Plašāka informācija, kā arī visu mācību saraksts ir pub-
licēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.
lv.

Iesaistījušies 26 tūkstoši strādājošo
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau čet-

ras pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk ne-
kā 26 028 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 22 000 izglīto-
šanos jau pabeiguši. 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā 
no 45 gadiem, savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem. 31% 
mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus gal-
vaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots ie-
saistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir 
pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, 
lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konku-
rētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu 
finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot 
tajā gandrīz 47 miljonus eiro.

 Papildu informācija: ALISE BĒRZIŅA  
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 

vecākā informācijas speciāliste 
Tālr.: 67785462  e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv

Piesakies attālinātām 
mācībām ES fondu projektā

trī papildus tiek pasniegta prē-
mija vizuālajā mākslā, kurā 
saskaņā ar žūrijas vērtējumu 
tiek apbalvoti labāko zīmēju-
mu autori 1.–4. klašu grupā, 
5.–9. klašu grupā un 10.–12. 
klašu grupā.

VIZUĀLĀS MĀKSLAS 
KONKURSS  
(Dzelzavas pamatskola):

1. KĀRLIS JANKOVSKIS   
(1. vieta 1.–4. klašu grupā)  
2. GUSTAVS BROKS   
(2. vieta 1.–4. klašu grupā)  
3. SAMANTA DONĀSE   
(2. vieta 1.–4. klašu grupā)  
4. ARNIS BERGVALDS   
(3. vieta 1.–4. klašu grupā)  
5. ALVIS DARENTS ANTONOVS  
(3. vieta 1.–4. klašu grupā)  
6. SANDIS BERGVALDS  
(3. vieta 1.–4. klašu grupā)  
7. RAIVO GĻEBA  
(1. vieta 5.–9. klašu grupā)  

8. RIHARDS PĒČS  
(1. vieta 5.–9. klašu grupā)  
9. ULDIS BERGVALDS  
(2. vieta 5.–9. klašu grupā)  
10. GUSTAVS GARBATOVIČS  
(3. vieta 5.–9.klašu grupā)  
11. RĒZIJA KĻAVIŅA  
(3. vieta 5.–9. klašu grupā)  
12. RALFS ROZIŅŠ  
(3. vieta 5.–9. klašu grupā) 
 
Skrides fonda prēmijas par 
teicamiem sasniegumiem 
eksaktajos priekšmetos 
(Dzelzavas pamatskola) 
saņēma:

1. RIHARDS PĒČS  
(Teicamas sekmes eksaktajos 
priekšmetos)  
2. RĒZIJA KĻAVIŅA  
(Labas sekmes eksaktajos 
priekšmetos un panākumi 
starpnovadu konkursā)  
3. RAITIS NAGLIS  
(Veicināšanas balva) 

Dzelzavas pamatskolas skolēniem par izcilām sekmēm dabaszinību 
priekšmetos un radošajos konkursos tiek pasniegtas balvas, lai 
novērtētu un motivētu tos jauniem sasniegumiem.
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Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs atvērts 
apmeklētājiem jau kopš 
16.maija, kad apmeklētājus 
aicinājām uz trīs jaunām 
izstādēm – divas no tām bija 
plānotās, bet pārceltas no 
marta, viena – ārpus kārtas. 
Pasākumi arvien bija atlikti 
uz nenoteiktu laiku, tajā 
skaitā, atlikts Muzeju nakts 
pasākums – 16. maijā.

Apkopojot apmeklētāju sta-
tistiku par laiku no 16. maija 
līdz 1. jūlijam, redzam pietie-
kami lielu interesi no iedzīvo-
tāju puses. Maijā, kad muzejs 
bija atvērts 16 dienas, apmek-
lējums bija mazāks – 135, bet 
jūnijā, līdz ar muzeja piedāvā-
tajām un izvērstajām pilsētas 
svētku aktivitātēm, kas vie-
noja lielu interesentu skaitu, 
muzejam bijuši vairāk kā 1250 
apmeklējumi. Paldies par jū-
su uzticību muzejam un vēlmi 
nākt uz izstādēm!

Ko muzejā iespējams aplū-
kot jūlijā? Mansardā līdz 2. au-
gustam skatāma izstāde “Lel-
lītes skatās multenītes”, kurā 
redzamas Ineses Litauniks 
darinātās lelles un Jāņa Sim-
sona Madonas mākslas sko-
las multiplikācijas konkursa 
“Zaļais aicinājums” animāci-
jas darbi, ko radījuši skolēni 
no visas Latvijas. Foajē piedā-
vājam ielūkoties senajos dar-
ba rīkos, kādi izmantoti dārz-
kopībā, zemes darbos un arī 
biškopībā, izstādē “Šovasar vi-
siem noder…”. Kādam tās būs 
atmiņas no savas bērnības, 
no vasaras darbiem laukos, 
citiem atkal nezināmi priekš-
meti, par kuru pielietojumu 
var uzzināt tikai, atnākot uz 
izstādi.

No 29. jūnija pēc Covid-19 
krīzes un pēc remontdarbiem 
apmeklētājiem atvērta arī Et-

XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku gaidās 
š.g. 17. jūnijā Cēsu Bērnu un 
jauniešu centrā  norisinājās 
vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas programmas “Radi 
rotājot” otrās  kārtas konkurss–
skate. 

Darbi tika ievesti no Vidze-
mes novadiem, kurus vērtēja 
VISC izveidota vērtēšanas ko-
misija. Darbus, kuri konkur-
sā saņems I un II pakāpes no-
vērtējumu, izvirzīti noslēguma 
konkursam – izstādei, kura pa-
redzēta Hanzas Peronā, Rīgā. 
Šie rezultāti tiks paziņoti jūli-
jā. 

Programmu veido trīs no-
rises: 1. Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas darbu kon-
kurss – izstāde 2. Tērpu kolek-
ciju skate 3. Radošo darbnīcu 
konkurss. 

No Madonas novada pieda-
lījušies Praulienas pamatsko-
las individuālie darbi “Brun-
ču raksti”, “Saules zīme” un 
“Tautumeita” (sk. Sigita Vaš-
ķe). Degumnieku pamatskolas 
individuālais darbs “No vec-

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņu konkursa norise Cēsīs

Aktualitātes jūlijā Madonas muzejā

māmiņas kamolu groza” un 
kolektīvais darbs “Gadalaiki 
rotā” (sk. Una Salmane). Mado-
nas pilsētas vidusskolas indivi-
duālie darbi “Krekla sakta” 3d 
modelēšanas/ izdrukas tehni-
kā (sk. Līga Ozdoba) un Mado-
nas Bērnu un jauniešu centra 
pulciņa “Mīļlietiņas” kolektī-
vie darbi: “Rotājies, tu, saulīt – 
Tu rotāji, es rotāju” un  “Saules 
raksti sirdī” (sk. Rimma Smoļs-

ka). Keramikas pulciņa kolektī-
vie darbi: “Rotā saule” un “Sau-
les rotas” (sk. Māris Karlsons).

Radošo darbnīcu nori-
sē piedalījās Madonas Bērnu 
un jauniešu centra “Rotā mei-
tu brunču rota!” Sagatavo-
tie floristikas pulciņa audzēk-
ņu darbi (sk. Karīna Ravinska) 
un Mākslas studijas “Tu visu 
vari!” audzēkņu veidotā spē-
le “Izspēlē Vidzemi!” (sk. Ieva 

Repša), kura zīmēta akrila teh-
nikā. Uz laukuma rotājas Ma-
donas novada elementi un tra-
dīcijas, ko bērni ir pamanījuši 
savām acīm. 

Savukārt, paredzētajā nori-
sē – tērpu kolekciju skate, otrā 
kārta vēl tikai priekšā. Jāpie-
min, ka modes studijas “Defilē” 
meitenes (sk. Vineta Blumber-
ga) sagatavojušas demonstrē-
jumu tērpu un rotu kolekciju 

“Šķērsu dienu saule teka, nak-
ti šķērsu mēnestiņš”, kuras ta-
pušas sadarbībā ar keramikas 
pulciņu audzēkņiem. 

Informāciju sagatavoja  
VINETA BLUMBERGA, 

Madonas Bērnu un jauniešu 
interešu izglītības metodiķe, 
Madonas novada vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas 
koordinatore

nogrāfijas un sadzīves priekš-
metu krātuve Sarkaņos, kurā 
bez zināmajām ekspozīcijām 
un dažādu krājuma priekšme-
tu kolekcijām skatāma arī jau-
na izstāde “Linu apstrādes rī-
ki”.

Savukārt, no šī gada 13. jū-
nija ir apskatāma Līgas Skariņas 
izstāde “ZEMES DNS” un Barka-
vas pagasta pārvaldes, sadar-
bībā ar  mākslinieci, veidotā iz-
stāde “Barkava. Māls. Vēstījumi 
iz senajām mājvietām”. 

Abām izstādēm saknes ir 
vienas – Barkava, un kopīgais 
ir Līga Skariņa un māls, bet 
katra ir ar savu domu, ar savu 

vēstījumu un iedvesmu. 
Oriģinālie mākslinieces Lī-

gas Skariņas darbi lauž stereo-
tipus par māla smagnējumu 
un rāda, ka māls ir viegls un 
skaists materiāls ar plašām ie-
spējām izpausties. Izstādē var 
aplūkot mākslinieces speciāli 
muzejam veidoto objektu “Bū-
ris” un izmēģināt pašam roku 
māla elastībā, atstājot dzejis-
kus nospiedumus tajā. Izstādi 
atbalstījis Pētera Avena labda-
rības fonds “Paaudze” un Lat-
vijas mākslas akadēmija.

Barkavas pagasta pārval-
de sadarbībā ar keramiķi Lī-
gu Skariņu ir izveidojusi izstā-

di (mazajā zālē), kura ir tapusi 
ar mērķi apzināt un saglabāt 
liecības un informāciju par lat-
viskai videi tik raksturīgajām 
senajām mājvietām un šīs vi-
des izmaiņām laiku griežos 
Barkavas pagastā. Izstādes 
materiālu sagatavošanā ir pie-
dalījušies daudzi Barkavas ie-
dzīvotāji un viņu ģimenes. Tā 
ir papildināta ar mākslinie-
ces no Barkavas mājvietu mā-
la veidotajiem māla podiem ar 
mājvietu nosaukumiem.

Paralēli muzeja foajē ir iz-
vietotas divas nelielas izstā-
des – foto izstāde “Barkava to-
reiz un tagad”, kurā iespējams 
novērot izmaiņas pagastā lai-
ka gaitā. Un “No Barkavas pa-
gasta vēstures”, kur ir aplūko-
jami muzejā esošie priekšmeti 
un vēstures liecības.

Šo visu muzeja zālēs va-
rēs apskatīt līdz augusta sāku-
mam.

Izstāžu simbolisks noslēgu-
ma pasākums un tikšanās ar 
mākslinieci Līgu Skariņu pare-
dzēts 24. jūlijā plkst. 15.00 Ma-
donas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zā-
lēs, Skolas ielā 10a. Pasākumā 
piedalīsies arī folkloras kopa 
“Vērtumnieki”. Ieeja pasāku-
ma dienā bez maksas. Esat ai-
cināti!

#TiekamiesTagad un ai-
cinām sekot līdzi jaunumiem 
muzeja mājaslapā www.mado
nasmuzejs.lv kā arī sociālajos 
tīklos Facebook un Instagram. 

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja  

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja; 

ELĪNA KRUPKO 
Mākslas nodaļas vadītāja

Arī zemei ir DNS – tas glabā sevī to, kas ir bijis, kas vairs neatkārtosies, 
jo ir unikāls.

Katrs radītais darbs nes sevī māla, zemes būtību – liecību par to, 
kas uz zemes ir noticis, ko tā ir nesusi, bet ne vienmēr mūsu acīm 
redzams un uzzināms.

Keramikas pulciņa skolotājs Māris Karlsons. Floristikas pulciņa skolotāja Karīna Ravinska.
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Kā rīkoties krīzes gadījumā?

Saistībā ar to, ka iestājusies vasara un karstais laiks, kā rezul-
tātā cilvēki biežāk vēdina savus mājokļus un uz ilgāku laiku 
atstāj savas dzīves vietas, biežāk pārvietojas ar velosipēdiem, 
atstāj tos bez uzraudzības, vēdina automašīnas, atstājot vaļā 
logus, utml., Valsts policija sagatavojusi uzskates materiālus ar 
padomiem īpašuma drošībai.

PAR ĪPAŠUMU DROŠĪBU

Aizsardzības ministrija sagatavojusi informatīvu bukletu “Kā rīkoties 
krīzes gadījumā”. Tā mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas ikvienam 
Latvijas iedzīvotājam par to, kā uzlabot savu un savu tuvinieku gatavību 
krīzes situācijām. Tas izstrādāts, balstoties uz citu valstu labāko 
pieredzi, kas piemērota Latvijas apstākļiem.

Krīzes situācijā ikdienas dzīve kardināli mainās, jo var nebūt pieeja-
mi kritiskie pakalpojumi – elektrība, gāze, apkure, komunālie pakalpo-
jumi, internets un mobilie sakari. Var nestrādāt veikali un benzīntanki, 
nedarboties bankomāti un maksājumu kartes. Varētu tikt apgrūtināta 
ārstniecības iestāžu un glābšanas dienestu darbība.

Krīzes situācijā atbildīgie dienesti un bruņotie spēki īstenos apdrau-
dējuma pārvarēšanas pasākumus, tāpēc ikvienam jābūt spējīgam notu-
rēties pirmās krīzes dienas – vismaz 72 stundas. 

Labākais veids, kā pasargāt sevi un savus tuviniekus, ir savlaicīgi 
sagatavoties jebkādai krīzes situācijai, tostarp:

• izrunāt ar saviem tuviniekiem iespējamās krīzes situācijas un 
vienoties par rīcību;

• būt gatavam nodrošināt pārtikas, ūdens un pirmās nepiecieša-
mības preču krājumus pirmajām 3 dienām;

• regulāri atsvaidzināt zināšanas par pirmās medicīniskās palī-
dzības sniegšanu, iegūt informāciju un zināšanas, kas var palī-
dzēt Tev un Tavai ģimenei ekstremālos apstākļos.

Bukletā atradīsiet šādu informāciju:
• Rīcība pirmajās 72 stundās (3 diennaktīs):
• kāpēc Tev to ir svarīgi zināt?
• iedzīvotāju brīdināšana un informēšana par notikušo un turp-

māko rīcību;
• kā rīkoties krīzes situācijā.

Ieteikumi, kā sagatavoties:
• ūdens;
• pārtika;
• medikamenti;
• kas ir ārkārtas gadījumu soma un ko tajā likt iekšā?

Iedzīvotāju rīcība kara gadījumā:
• pazīsti savus dienestus;
• militārā apdraudējuma pārvarēšana;
• pretošanās;
• evakuācija;
• tests.

AICINĀM IEPAZĪTIES AR BUKLETU “KĀ RĪKOTIES KRĪZES GADĪJUMĀ” 
UN INFORMĒT ARĪ CITUS. DROŠI IR ZINĀT!  
(Buklets pieejams mājaslapās www.sargs.lv un www.madona.lv).
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Vēl tikai divi mēneši, līdz 
sāksies jaunā uzņemšanas 
sesija visos LIAA Madonas 
biznesa inkubatoros. Iepriekšējā 
uzņemšanas sesijā, kas notika 
martā, inkubatora atbalsta 
programmā tika uzņemti 5 
jauni uzņēmumi. Konkursā 
liels pārsvars bija pārtikas 
nozares uzņēmumiem, līdz ar 
to tikai viens no uzņemtajiem 
uzņēmumiem pārstāv citu 
nozari. Jaunie dalībnieki 
kļuvuši par ļoti aktīviem 
Madonas jauno uzņēmēju 
kopienas dalībniekiem un 
izvirza ambiciozus nākotnes 
attīstības mērķus. Liela daļa 
šo uzņēmumu šobrīd aktīvi 
strādā pie ražotņu izveides, 
iekārtu iegādes, līdz ar to līdz 
2020. gada beigām uzņēmumi 
iepazīstinās ar pirmajiem 
gatavajiem produktiem, 
kas 2021. gadā nonāks pie 
patērētājiem. 

Iepazīstinām ar jaunajiem 
uzņēmējiem:

SIA “Letari” – rīsu mini galešu 
un čipšu ražotne

Mūsu mērķis ir izveidot mo-
dernu mini rīsu galešu un rīsu 
čipsu ražotni, kurā tiks nodro-
šinātas darba vietas novada ie-
dzīvotājiem. Vēlamies izveidot 
atpazīstamu uzņēmuma zīmo-
lu, strādāt pēc visaugstāka-
jiem standartiem, iegūt pro-
duktu kvalitātes sertifikātus. 
Plānojam veicināt produkta 
noietu vietējā un eksporta tir-
gū, kā arī tiekties uz jauniem 
mērķiem.

SIA “BroVar” – augstas 
kvalitātes stiprie alkoholiskie 
dzērieni “VARA KLĀNU”

Esam mazā alkohola ražot-
ne Varakļānos un piedāvājam 
četru garšu dzērienus. Mū-
su galvenais kritērijs ir dabī-
gi produkti, kuriem netiek pie-
jaukti sīrupi vai krāsvielas. 
Visi produkti ir divkārši desti-
lēti un filtrēti. “Ozols” ir 42% 
stiprs un tiek izturēts ozolkoka 
mucā. Pārējie produkti tiek no-

LIAA Madonas biznesa inkubatorā

PROGRAMMA:

• No 10.40 pulcēšanās Mēt-
rienā pie tautas nama.

• 11.00 VELO ekskursijas 
sākums. 

• Vietas stāsti: Mētriena, 
Pamati, Jurjāni, Ozolkalns, 
Teiči u.c. – Mētrienas tautas 
nama vadītājas Laura Biķer-
nieces redzējumā. 

• SIA “MittHus”. Tikšanās 
ar saimnieku Lauri Mitenie-
ku, stāsts par  koka karkasa 
māju ražošanas un būvniecī-
bas uzņēmuma izveides ceļu, 
ražotni Mētrienas pagastā, 
pasūtījumiem un būvdarbiem 
Skandināvijā.

• Saimniecība “Akmentāji”. 
Tikšanās ar saimnieku Aldi 
Ošu, stāsts par dzimtas sak-

19. jūlijā VELO ekskursija uz Mētrienu

turēti uz attiecīgajiem augļiem 
un ogām, bez piejaukumiem 
un satur 30% alkohola. Viss, 
ko darām, ir rūpīgs roku darbs!

SIA “Salix Solutions” – ainavas 
bioinženierija un klūgu 
skulptūras

Mūsu uzņēmuma darbības 
pamatā ir dažādu dzīvo augu 
un specifisku metožu izmanto-
šana, kā rezultātā iegūstam vi-
dei draudzīgus un ilgtspējīgus 
risinājumus. Plānojam attīstīt 
mūsu produktus – konstruk-
cijas krastu un nogāžu stipri-
nāšanai; augsnes un ūdens at-
tīrīšanas stādījumus; dzīvās 
sienas, kas aiztur skaņu un pu-
tekļus; dzīvās nojumes; kons-
trukcijas bērnu rotaļlauku-
miem un rekreācijai u.c.

SIA “Contra Brewing Co” –
amatalus, ar ko var 
iedraudzēties

Ražojam amatalu, kas mēr-
ķēts uz alus baudītājiem, ku-
riem lielveikalu plauktos atro-
damais alus sortiments kļūvis 
garlaicīgs. Ar inkubatora at-
balstu plānojam tālāk attīstīt 

“Contras” zīmolu un produk-
tu identitāti. Inkubatora veido-
tā kopiena, mūsuprāt, būs lie-
liska vide pieredzes apmaiņai 
un jaunu kontaktu veidošanai.

SIA “Madonas Uguns siers” – 
premium klases siera ražotne

Esam jauns uzņēmums, 
kas specializējas siera ražoša-
nā. Visaugstākās kvalitātes 
izejvielas, rūpīgi izstrādātas 
receptes un profesionāļu ko-
manda ir visgardākā siera tap-
šanas pamatā. Savu darbību 
mēs esam uzsākuši ar “Raclet-
te” šķirnes siera ražošanu, tas 
ir puscietais siers ar īpašu pa-
sniegšanas rituālu.

Tāpat ievērojamas pārmai-
ņas un jauninājumus piedzīvo-
juši arī citi LIAA Madonas biz-
nesa inkubatora uzņēmumi:

SIA “ApiMI” pašā saulgrie-
žu priekšvakarā prezentēja 
jaunos produktu iepakojumus 
un arī vairākus jaunus pro-
duktus, kas ļoti noderīgi tie-
ši vasarā, piemēram, līdzek-
lis kukaiņu kodumu apstrādei 

un niezes mazināšanai, pēdu 
krēms ar propolisa un ceļmal-
lapas ekstraktu u.c. Iepazīties 
ar jaunajiem produktiem iespē-
jams “ApiMI” mājaslapā – api
mi.lv.

SIA “Cesvaines vīns”, kas 
ražoja stipros alkoholiskos 
dzērienus “Cesvaines brūzis”, 
plānojot attīstīties un ieka-
rot eksporta tirgus, līdz rude-
nim plāno mainīt savu produk-
tu zīmolu uz “Nord Wolf”. Jau 
pavisam drīz veikalos nonāks 
jau ierastie un iemīļoti produk-
ti jaunā iepakojumā. Ir iespē-
jams sekot jaunumiem – face
book.com/cesvainesbruzis/.

SIA “H&L” – bērnu mēbeļu 
ražotājs, kas inkubatorā iestā-
jās 2019. gada rudenī, šobrīd ir 
izveidojis skaistu zīmolu “Rū-
me”, kā arī bērnu mēbeļu un in-
terjera priekšmetu prototipus. 
Uzņēmuma vadītāja Lelde Ce-
pīte izveidojusi Facebook lapu, 
kurā var iepazīties ar produk-
ciju un, rakstot ziņu, arī pasū-
tīt mēbelītes. Apskatīt šeit – fa
cebook.com/rumekids/.

SIA “LatAngus” 9. jūlijā at-
vērs savu pirmo gaļas produk-
tu veikaliņu. Tajā iespējams ie-
gādāties gan svaigo gaļu, gan 
dažādus gaļas izstrādājumus – 
žāvētās desas, sardeles, cīsiņu 
u.c. Produkcija ir ļoti garšām 
bagāta un kvalitatīva. Uzņē-
muma vadītāja Ieva Galiņa pa-
ti personīgi rūpējas par ražo-
šanas procesu. Veikals atrodas 
SIA “Lat Angus”, “Labumi”, 
Bērzaunes pag., Madonas nov.

SIA “Rezidence” ir atsākusi 
pasākumu cikla “Vakariņas uz 
ezera” organizēšanu Kāla eze-
rā. Uzņēmuma īpašnieks Ar-
tūrs Gailītis parūpējies par to, 
lai tiktu ievēroti distancēšanās 
noteikumi. Vakari ir romantis-
ki, mierpilni un garšīgi, tikai 
šogad tie ir arī īpaši droši. Pla-
šāka informācija – viedi.org/va
karsuzezera.

Informāciju sagatavoja 
ANETE URKA,

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora 

vecākā projektu vadītāja

nēm Mētrienā, saimniekošanu 
Akmentājos un saviem vaļas-
priekiem: paštaisīto sporta ba-
giju, hokeja laukumu un hoke-
ja komandu “Mazie milži”.

• Pusdienu pikniks (līdzi sa-

vas maizītes, dzēriens).
• Biedrība “Amis3” Mētrie-

nā izveidojusi otreizējo lietu 
veikalu – noliktava, ko plašā 
sortimenta iespaidā vietējie ie-
saukuši par Mētrienas “ikea”. 

Tikšanās ar saimnieci Solvitu 
Fībiku, stāsts par aizvadīta-
jiem gadiem Francijā, uzkrā-
to pieredzi, noskatītajām idejā 
un atgriešanos Latvijā.

• Zemnieku saimniecība 
“Priežukalns”. Tikšanās ar 
saimnieku Andreju Briedi, sa-
runas par bitēm, zaļo domā-
šanu, bioloģisko lauksaim-
niecību un Latvijas dabu no 
Latvijas Dabas fonda padomes 
priekšsēdētāja skatu punkta.

• Odzienas ezers.
• 17.00 Pasākuma noslē-

gums.

ORGANIZATORISKĀS LIETAS:

• Dalība bez maksas, vietu 
skaits ierobežots.

• Velosipēdu vešana tikai 
pēc pieteikuma. Velo transpor-
ta pieturvietas: 9.50 Madona 
(Saieta laukums); 10.10 Lazdo-

na (pie veikala); 10.20 Praulie-
na (pie autobusa pieturas).

• Līdzi vēlams ņemt velosi-
pēda vai transportlīdzekļa va-
dītāja apliecību.

• Mugurā vēlams košs ap-
ģērbs, lai esam pamanāmi uz ceļa.  

• Bērni līdz 12 gadu vecu-
mam var piedalīties tikai vecā-
ku pavadībā, vēlama velo ķivere.

• Ievērosim “covid” piesar-
dzības pasākumus: piedalā-
mies, ja esam veseli + ievēro-
sim 2 m distanci.

• Pasākuma laikā publici-
tātes nolūkos tiks fotografēts.

Pieteikšanās, sūtot īsziņu 
vai zvanot pa tel. 29130437. 

Informāciju sagatavoja 
SANITA SOMA,

Madonas novada pašvaldības 
tūrisma darba organizatore

tel. 29130437, 
sanita.soma@madona.lv  

➔  1. lpp
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Madonas novada pašvaldība 
un mūzikas producentu 
kompānija “Forte Production” 
tradicionāli, nu jau 
desmito gadu, piedāvā 
vasaras pilnbrieda festivālu 
25. jūlijā, Madonas pilsētas 
estrādē – “Zelta Šlāgeris 
2020”! Kaut arī sakarā ar valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem, 
pasākuma apmeklētāju 
skaits nedrīkst būt lielāks par 
tūkstoš cilvēkiem, festivāla 
programma šogad būs gan īpaši 
veidota, gan sirsnīga!

Koncertu virkni sāksim 
ar šī gada “Sirdsdziesmu” 
aptaujas uzvarētāja Jāņa 
Moiseja uzstāšanos pulksten 
sešos vakarā. Pēc stundas, 
septiņos, izskanēs divas 
jaunas komponista Raimonda 
Paula programmas paša 
Maestro vadībā – Mārtiņa 
Ruska “Piparmētru tēja” 
ar Guntara Rača vārdiem 
un populārā aktiera 
Gunta Skrastiņa absolūts 
jaunums, pirmatskaņojums 
Madonā(!) – vēl 
nedzirdētas dziesmas ar Jāņa 
Petera un mūsu novadnieka 
Leona Brieža vārdiem 
koncertprogrammā “Nopietni 
pa jociņam”. Starp citu, 
arī “Piparmētru tējai” šis 
būs tikai otrais koncerts – 
pirmatskaņojums 
paspēja izskanēt īsi pirms 
apmeklējumu ierobežojuma 
sākuma.

Koncerta īpašais viesis – 
pirmo reizi “Zelta šlāgerī” – 
būs maestro Raimonds Pauls! 
Pavadījumu spēlē talantīgu 
mūziķu kopa pianista Jura 
Kristona vadībā – Jānis 
Kalniņš, Modris Laizāns, 
Ivars Kalniņš un saksofonists 
Zintis Žvarts. Koncerta 
skanējumu ar piebalsīm rotās 
“Oranžo meiteņu trio” – 
Anita Levša, Olga Stupiņa un 
Inta Gudovska. 
Deviņos vakarā 
sāksies festivāla 
koncertballe ar  grupām 
“Galaktika”, “Tērvete”, 
“Dobeles Zemessargi” un 
“Mīlas snaiperi”. Pasākumu 
vadīs atraktīvais Guntis 
Skrastiņš.

Festivāla radošās 
komandas vadītājs – 
producents Jānis Kļaviņš 
saka: “Ļoti žēl, ka pasākumā 
var būt tik maz klausītāju. 
Mēs bijām iecerējuši plašu 
festivāla desmitgades 
programmu, tomēr to realizēt 
šobrīd nav iespējams, tāpēc 
pārkārtojām festivāla 
saturu tā, lai mana 
dzimtā Madonas novada 
klausītāji dzirdētu pašu 
jaunāko un labāko latviešu 
populārajā mūzikā. Lielāku 
un kuplāku pasākumu 
rīkosim nākamgad – 
nekur taču nav teikts, ka 
nedrīkst svinēt Madonas 
“Zelta šlāgera” vienpadsmito 
dzimšanas dienu!”

“ZELTA ŠLĀGERIS” – ATKAL MADONĀ!  
ĪPAŠAIS VIESIS – MAESTRO RAIMONDS PAULS! 

202020202020

Festivāla biļetes meklējiet “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā,  
Madonas kultūras nama un Madonas kinoteātra “Vidzeme” kasēs. 

Pirmo 300 biļešu cena (un arī tā ir Madonas “Zelta šlāgera” tradīcija) ir 5 EUR,  
nākamās biļetes jau būs dārgākas –

tātad ir vērts padomāt par festivāla apmeklējumu laikus!
Laipni lūdzam pirmajā šīs vasaras Madonas “lielajā” pasākumā!


