
 

 

 
 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ. Nr.  90000054572  

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801 

 t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv  

___________________________________________________________________________ 

Madonas novada pašvaldības domes sēdes protokols 

Madonā 

 2011.gada 25.augustā        Nr.16 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi slēdz plkst.16.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andrejs CEĻAPĪTERS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIĽA 

Sēdē piedalās – 

Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS 

Sēdē nepiedalās deputāti – Bruno KOKARS, Andris SAKNE, Valdis VUCĀNS – darba apstākļu dēļ 

Uzaicinātās personas:  

Artis Mūrmanis- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Ināra Mālniece - Mārcienas pagasta pārvaldes 

vadītāja, Jānis Rieksts – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis Zukuls- SIA Matthai tehniskais 

direktors, Artūrs Vīle- Bērziľš- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs, Staľislavs Smelters – Barkavas 

pagasta pārvaldes vadītājs, Rolands Vēzis – SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” valdes loceklis, 

Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, Andrejs Piekalns – Aronas pagasta pārvaldes 

vadītājs, Uldis Lievalodis – SIA „Madonas siltums” valdes loceklis, Andris Dombrovskis- uzľēmējs, 

Ilze Dreimane – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, Romāns Ērkulis – rallija direktors, Laima 

Rimko, Silva Lipure 

 

Administrācijas darbinieki: 

Māris Gailums, Āris Vilšķērsts, Evita Zāle, Helmuts Pujats, Indra Kārkliľa, Biruta Vindele, Dzintra 

Stradiľa, Inga Arāja, Nauris Volkovs, Gints Hermanis, 

 

Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils KAZAKEVIČS 

Agris LUNGEVIČS piesaka papildus darba kārtības jautājumu „Par autobusu nodošanu pagastu 

pārvaldēm skolēnu pārvadājumu veikšanai” 

Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību   

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 
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Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt 2011.gada  25.augusta domes sēdes darba kārtību. 

Darba kārtība: 

1. Par Praulienas pagasta pārvaldes 2011.gada speciālā budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

2. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta grozījumiem 

3. Par aizdevuma termiľa pagarinājumu un aizdevuma atmaksas grafika apstiprināšanu 

4. Par automašīnas SUBARU FORESTER nomu 

 

5. Par Madonas novada pašvaldības domes lēmuma anulēšanu 

 

6. Par florbola komandas „Kalsnava” iesniegumu 

7. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

8. Par ierosinājumu iznomāt zemi ar apbūves tiesībām Vestienas pagasta „Gailenēs” 

9. Par nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” Vestienas pagastā, Madonas novadā, izsoli 

10. Par piedalīšanos 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. 

aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000” 2011 gadā 

11. Par kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133  “Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai  

12. Par kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105 /078 "Madonas 

novada Sarkaľu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai  

13. Par galvojumu SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” kredītlīnijai kurināmā iegādei 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Antuži”, Sarkaľu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu 

15. Par kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr.3DP /3.4.1.1.0 /09 /APIA /CFLA /125/085 pagasta 

Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai  

16. Par dāvinājuma pieľemšanu 

17. Par vasaras nometnes bērniem ar speciālajām vajadzībām „Vasarraibumiľu piedzīvojums” 

vadītājas Raitas Sondores iesniegumu 

18. Par servitūta noteikšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā  „Mūsmājas” 

19. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

20. Par SIA „LV DOLOMIT” iesniegumu  
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21. Par nekustamā īpašuma ar adresi Ievu iela 5, Madona atkārtotu  izsoli 

22. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu 

un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās” 

23. Par zemes gabala ar adresi Augu iela 27, Madona daļas nomu 

24. Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu 

25. Par nekustamās mantas kompensāciju  

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no  

27. Par iesnieguma izskatīšanas termiľa pagarināšanu 

28. Par Lazdonas notekūdens attīrīšanas ietaišu nodošanu Lazdonas pagasta pārvaldei 

29. Par kredīta ľemšanu Lauku atbalsta dienesta projektam ident. Nr. 11-05-LL15-L413101000015 

„Sanitāro mezglu rekonstrukcija Madonas novada Barkavas pagasta Kultūras namā” 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

30. Par papildus līdzekļu iedalīšanu 14.Latviešu mūzikas svētku finansēšanai 

31. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu īstenošanai 

32. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem 

33. Par vienošanos starp SIA „Madonas siltums”, SIA „Madonas bio enerģija”un SIA „AVE MTP” 

34. Par finansējuma piešķiršanu sadarbībai ar Francijas vēstniecības Francijas Institūtu Latvijā 

35. Par Sarkaľu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites darba kārtošanu 

36. Par pašvaldības nekustamā  īpašuma „Dunduriľi” Liezēres  pagastā atsavināšanu  

37. Par rallija „Madona – 2012” organizēšanu un finansējumu 

38. Par florbola kluba „Madona” izdevumu tāmi 2011./2012. gada sezonas uzsākšanai. 

39. Par Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu 

40. Par iesniegumu 

41. Par kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr.3DP /3.6.1.1.0. /10/IPIA/ VRAA/ 017/58  "Madonas 

pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

42. Par kredīta ľemšanu Lauku atbalsta dienesta projektam ident. Nr. 11-05-LL15-L413101-000017 

„Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē” 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

43. Par autobusu nodošanu pagastu pārvaldēm skolēnu pārvadājumu veikšanai 

 

INFORMATĪVIE JAUTĀJUMI: 

Par klaiľojošiem suľiem un sakostajiem cilvēkiem 

SIA MATTHAI par ielu remontdarbu norisi 
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1. Par Praulienas pagasta pārvaldes 2011.gada speciālā budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

ZIĽO: Rihards SAULĪTIS  

Rihards SAULĪTIS ziľo, ka Praulienas pagasta pārvalde lūdz 2011.gada speciālā budžeta 

pārkārtošanu. 

 Ľemot vērā Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu, 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Gunita KĻAVIĽA, , Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Palielināt Praulienas pagasta pārvaldes speciālā budžeta ieľēmuma daļu par LVL 3300,00  no 

dabas resursa nodokļa ieľēmumiem. 

2. Novirzīt speciālā budžeta ieľēmumus no dabas resursu nodokļa: 

2.1. Artēziskai akas remontam pie Saikavas tautas nama LVL 2556,00 

2.2. Remontmateriālu iegādei LVL 744,00 

3. Veikt grozījumus Praulienas pagasta pārvaldes speciālajā budžetā, samazinot atlikumu uz 2011. 

gada 1.janvāri LVL 11200,00 

4. Papildus iedalīt speciālā budžeta līdzekļus LVL 10000,00 ceļu uzturēšanai  

5. Papildus iedalīt speciālā budžeta līdzekļus LVL 1200,00 attīrīšanas iekārtu remontam. 

2. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta grozījumiem 

ZIĽO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada 9.augusta vēstuli 

Nr.LAZ/1-10/11/51 ar lūgumu pieľemt lēmumu par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada 

pamatbudžeta un speciālā budžeta izmaiľām: 

Ľemot vērā Lazdonas pagasta pārvaldes vēstuli, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā:  

 

1. Palielināt ieľēmumus pamatbudžetā par 200,00 Ls (divi simti lati 00 santīmi)  t.sk.: 

- ieľēmumu kodu 8600 - Procentu ieľēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda 

vērtspapīriem- samazināt par 100,00 Ls (viens simts lati 00 santīmi); 

- ieľēmumu kodu 9400 - Valsts nodevas, kuras ieskaita valsts budžetā- palielināt par 300,00 Ls 

(trīs simti lati 00 santīmi). 

2. Palielināt izdevumus pamatbudžetā kopā par 2200,00 Ls (Divi tūkstoši divi simti lati 00 santīmi) 

no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un veikt sekojošas izmaiľas pārvaldes iestāžu budžetos: 

 

Valdības funkcijai 09.200 - Lazdonas pamatskola – pārkārtot budžeta līdzekļus sekojoši: 

- izdevumu kodu 2200 – Pakalpojumi – palielināt par 2000,00 Ls (divi tūkstoši lati 00 santīmi) – 

Lazdonas pamatskolas skolotāju istabas un fasādes kārtējam kosmētiskajam remontam; 

- izdevumu kodu 2300 - Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 - samazināt par 2000,00 Ls (divi tūkstoši lati 00 santīmi) 

Valdības funkcijai 09.100 – Lazdonas pamatskolas pirmskolas izglītības grupas- pārkārtot budžeta 

līdzekļus sekojoši: 
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- izdevumu kodu 2200 – Pakalpojumi - palielināt par 3200,00 Ls (trīs tūkstoši divi simti lati 00 

santīmi) - Lazdonas pamatskolas pirmskolas izglītības grupu medmāsas , vadītājas kabinetu un 

gaiteľa tekošajam kosmētiskajam remontam; 

 

- izdevumu kodu 2300 - Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskata kodā 5000 – samazināt par 3200,00 Ls (trīs tūkstoši divi simti lati 00 santīmi) 

Valdības funkcijai 08.200 – Lazdonas bibliotēka- palielināt par 100,00 Ls (viens simts lati 00 

santīmi) no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, t.sk.:  

- izdevumu kodu 5200 - Pamatlīdzekļi- palielināt par 100,00 Ls (viens simts lati 00 santīmi) no 

budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu- bibliotēkas bērnu žūrijas grāmatu iegādei; 

  

Valdības funkcijai 08.200 - Pārējā citur neklasificētā kultūra- palielināt par 2100,00 Ls (divi tūkstoši 

viens simts lati 00 santīmi) no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, t.sk.: 

- izdevumu kodu 2200 - Pakalpojumi – palielināt par 1964,00 Ls (viens tūkstotis deviľi simti 

sešdesmit četri lati 00 santīmi) no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu - finansējuma 

starpības segšanai, kas radusies veicot būvdarbu iepirkumu projektam „Telpu labiekārtošana 

Lazdonas jauniešu brīvā laika pavadīšanai” id. Nr.MNP2011/21_ELFA; 

-      izdevumu kodu 2300 - Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 – palielināt par 136,00 Ls (viens simts trīsdesmit seši lati 00 

santīmi) no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu – materiālu, biroja preču un inventāra 

iegādei jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra darbības nodrošināšanai  

3. Palielināt ieľēmumus speciālajā budžetā par 2050,00 Ls (divi tūkstoši piecdesmit lati 00 santīmi), 

t.sk. : 

- ieľēmumu kodu 5500 - Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces – palielināt 

par 2000,00 Ls (divi tūkstoši lati 00 santīmi); 

- ieľēmumu kodu 8600 - Procentu ieľēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda 

vērtspapīriem - palielināt par 50,00 Ls (piecdesmit lati 00 santīmi) 

4. Pārkārtot speciālā budžeta līdzekļus valdības funkcijai 06.600 – Pārējā citur neklasificētā 

pašvaldību teritorija - ceļi, sekojoši: 

- izdevumu kodu 5200 (no ceļu fonda)- Pamatlīdzekļi- samazināt par 35000,00 Ls (trīsdesmit 

pieci tūkstoši lati 00 santīmi)- Dārza ielas rekonstrukcijai un apgaismojuma izbūvei; 

 

- izdevumu kodu 7200 – Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti - palielināt par 

35000,00 Ls (trīsdesmit pieci tūkstoši lati 00 santīmi) no ceļu fonda- Dārza ielas 

rekonstrukcijai un apgaismojuma izbūvei. 

3. Par aizdevuma termiņa pagarinājumu un aizdevuma atmaksas grafika apstiprināšanu 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

  

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Mūrmanis informē, ka 29.07.2011. ir saľemts 

saimnieciskā darba veicējas M.R. iesniegums (reģistrēts pagasta pārvaldē ar Nr. KAL/1-09/11/184), 

kurā viľa informē par aizdevuma atmaksas termiľa neievērošanas iemesliem un lūdz pagarināt 

aizdevuma atmaksas termiľu līdz 2012.gada 30.decembrim. 

Saskaľā ar Kalsnavas pagasta padomes 21.01.2009. lēmumu (protokols Nr.1, 6.1.p-ts) tika 

nolemts M,R. piešķirt aizdevumu no pašvaldības privatizācijas līdzekļiem atpūtas vietas „Upmalas” 

pilnveidošanai - LVL 2600,00 uz 3 gadiem ar procentu maksājumu 8% gadā no nenomaksātās 

aizdevuma summas. Aizdevuma līgums Nr.2009/03.1 tika noslēgts 2009.gada 2.martā. Saskaľā ar 

līgumu aizľēmuma atmaksas pēdējais termiľš ir 2011.gada 30.decembris. Uz 2011.gada 10.augustu 

M.R. saistības Kalsnavas pagasta pārvaldei par aizľēmuma nenomaksāto pamatsummu ir LVL 

1940,00.   
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Sakarā ar to, ka netika ievērots aizľēmuma apmaksas grafiks un laikā netika maksāti aizľēmuma 

procenti, Kalsnavas pagasta pārvalde 08.07.2011. nosūtīja M.R. atgādinājuma vēstuli. M.R. tika 

informēta, ka lēmumu par aizľēmuma atmaksas grafika izmaiľām vai termiľa pagarinājumu drīkst 

pieľemt tikai Madonas novada pašvaldības dome. 

 Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, uzklausījusi deputātu 

izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS 

- NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atļaut saimnieciskā darba veicējai M.R. pagarināt aizdevuma termiľu līdz 2012.gada 

1.decembrim.   

2. Apstiprināt aizdevuma atmaksas grafiku (1.pielikums) 

4. Par automašīnas SUBARU FORESTER izpirkšanu 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Mūrmanis informē, ka 2011.gada 15.augustā beidzas 

2008.gadā 1.augustā  noslēgtais  nomas līgums Nr.122123 ar „Swedbank Lizins” SIA  par 

automašīnas SUBARU FORESTER nomu. Īpašuma neizmaksātā daļa ir LVL 5346,00. Ja pašvaldība 

slēdz īstermiľa finanšu līzingu (līdz 15.08.2012.g.), automašīnas vērtība LVL 5346,00 finanšu līzinga 

procentu maksājumi LVL 89,05, līguma pārslēgšanas  atlīdzība  LVL 121,91. 

Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, uzklausījusi deputātu izteiktos 

viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS) PRET 

– NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus automašīnas SUBARU FORESTER LVL 5346,00( automašīnas operatīvā 

līzingā neizmaksātā daļa) no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem līdzekļiem. 

5. Par Madonas novada pašvaldības domes lēmuma anulēšanu 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

  Madonas novada pašvaldības domes sēdē 30.03.2011. tika pieľemts lēmums „Par nosaukuma 

piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai piederošajam zemes gabalam Kalsnavas pagastā (Protokols 

Nr.7, 19.p. 

 Sakarā ar to, ka iela kā atsevišķa zemes vienība nav izdalīta, atklāti balsojot: PAR – 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Anulēt Madonas novada pašvaldības domes 30.03.2011. lēmumu „Par nosaukuma piešķiršanu 

Madonas novada pašvaldībai piederošajam zemes gabalam Kalsnavas pagastā” (Protokols Nr. 7, 

19.p) 

6. Par florbola komandas „Kalsnava”iesniegumu 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 
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Madonas novada pašvaldība 2011.gada 18.augustā ir saľēmusi Kalsnavas pagasta pārvaldes 

iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt florbola komandu „Kalsnava” 2011./2012.gada sezonas 

uzsākšanu Latvijas čempionātā florbolā vīriešiem 1.līgā. Nepieciešamā summa ir LVL 1754,00 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju, 

ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), 

PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Atbalstīt florbola komandas „Kalsnava” dalību Latvijas čempionātā florbolā vīriešiem 1.līgā.. 

2.Piešķirt finansējumu LVL 700,00 apmērā dalībai čempionātā no Madonas novada pašvaldības 

pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem, atlikušo finansējumu LVL 1054,00 apmērā,  piešķirt no 

Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem, 2011./2012.gada sezonas   

uzsākšanai Latvijas čempionātā florbolā 1.līgā. 

3.Piešķirto finansējumu pārskaitīt Kalsnavas pagasta pārvaldei 

7. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību pārkārtot Kalsnavas pagasta 

pārvaldes 2011.gada budžetu. 

Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu viedokļus, Finanšu un 

attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

1.1.Palielināt Kalsnavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta ieľēmumu daļas plānu par LVL 

5042,00: 

- nekustamā īpašuma nodoklis  LVL 2000,00 

- naudas sodi, kurus uzliek pašvaldības LVL 700,00 

- ieľēmumi no maksas pakalpojumiem LVL 588,00 

- transferti no novada pašvaldības  LVL 1754,00 

 

1.2.Palielināt Kalsnavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumu daļas plānu par LVL 5042: 

Pārējā teritoriju apsaimniekošana 

pakalpojumu apmaksa    LVL 3288,00 

Sporta pasākumi 

pakalpojumu apmaksa    LVL 1754,00 

8. Par ierosinājumu iznomāt zemi ar apbūves tiesībām Vestienas pagasta „Gailenēs” 

ZIĽO: Artūrs VĪLE-BĒRZIĽŠ - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs  

Vestienas pagasta pārvalde ierosina iznomāt ar apbūves tiesībām Madonas novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu „Gailenes”, kadastra apzīmējums 7096 001 0127, kas sastāv no 

neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1.43 ha. Īpašums atrodas 3 (trīs) kilometru attālumā no 

pagasta centra Ērgļu virzienā. Pēc teritoriālā plānojuma – lauksaimniecībā izmantojamā zeme ar 

apbūves tiesībām. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti 
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balsojot: PAR – 14(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nodot nomā ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu „Gailenes”, kadastra apzīmējums 7096 

001 0127, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1,43 ha, nosakot nomas līguma 

termiľu – 10 gadi. 

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai veikt informācijas par iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu 

izvietošanu MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” noteiktajā 

kārtībā. 

  

9. Par nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” Vestienas pagastā, Madonas novadā, izsoli 

ZIĽO: Artūrs VĪLE-BĒRZIĽŠ - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs  

Noklausījusies sniegto informāciju un pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 

2011.gada 28. jūlija lēmumu (Protokols Nr. 14, 61.p.) par nekustamā īpašuma „Zvirbuļi”, kas sastāv 

no zemes 0,2428 ha platībā, kadastra apzīmējums 7096 007 0262 un palīgēkas ar kadastra 

apzīmējumu 7096 007 0262 001, Vestienas pagastā, Madonas novadā atsavināšanu, atklāti balsojot: 

PAR - 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zvirbuļi”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, nosacīto cenu 

Ls 3000,00. 

2.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zvirbuļi”, kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 

0.2428 ha (ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0262) un uz zemes gabala esošas palīgēkas (kadastra 

apzīmējums 7096 007 0262 001)Vestienas pagastā, Madonas novadā, izsoles noteikumus ar 

pielikumiem. 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem 

10. Par piedalīšanos 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. 

aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000” 2011 gadā 

ZIĽO: Andrejs CEĻAPĪTERS – domes priekšsēdētājs 

Mētrienas pagastā Mētrienas ciemā 2005 un 2006 gadā tika realizēts ERAF līdzfinansēts projekts 

„Ūdenssaimniecības attīstība Mētrienas pagasta Mētrienas ciemā”, pēc projekta realizācijas Mētrienas 

pagastā tika izbūvētas: 

 jaunas notekūdeľu attīrīšanas iekārtas,  

 dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas,  

 jauns artēziskais urbums 

 ūdensapgādes tīkli ar kopgarumu 3485 m (no Mētrienas ielas pa Madonas-Atašienas ceļu 

līdz kaltei un no rezerves urbuma līdz darbnīcām) 

 pašteces kanalizācijas tīkli ar kopgarumu 212 m (Liepu ielas posmā, posmā no Lejasskolas 

akas līdz pagasta padomei un pie attīrīšanas iekārtām). 

 Projekta realizācijas teritorija neietvēra visu Mētrienas ciema teritoriju un pašlaik vietās, kur 

netika veikti rekonstrukcijas darbi, regulāri notiek kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvadu avārijas. 

To novēršana rada ievērojamus zaudējumus Mētrienas komunālajai saimniecībai. 
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 Mētrienas pagastā ir nepieciešams rekonstruēt esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus 

Odzienas, Mētrienas, Liepu ielās (Līvānu māju rajonā) un Skolas ielas mājām ar nosaukumu 

„Pūcītes” un „Rūķīši” un pievienot tos iepriekš rekonstruētajai ūdenssaimniecības sistēmai (skatīt 

pielikumu Nr.1). 

 Lai varētu saľemt ERAF līdzfinansējumu 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, ir nepieciešams izstrādāt 

Tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstībai Madonas novada Mētrienas 

pagastā Mētrienas ciemā II kārtai”. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu viedokļus, Finanšu un attīstības 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Uzdot Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļai veikt aktivitātes, kas nepieciešamas, lai 

sagatavotu tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mētrienas 

pagastā Mētrienas ciemā II kārtai” 

2. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas segt no Mētrienas pagasta pārvaldes budžeta 

līdzekļiem. 

11. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133  

“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai  

 ZIĽO: Staľislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

S. Smelters informē par ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133  

"Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā" ieviešanu. 

Projekta ietvaros ir noslēgti un realizēti sekojoši līgumi: 

1. .Tehniskā projekta izstrāde LVL 7300,00, PVN 22 % LVL 1606,00, kopējā summa LVL 

 8906,00; 

2.Būvdarbi: LVL 119896,67, PVN 22 % LVL 26377,27, kopējā summa LVL 146273,94. 

3.Būvuzraudzība: LVL 900,00, PVN 22 %  LVL198,00,00, kopējā summa LVL 1098,00. 

4.Autoruzraudzība: LVL 1300,00, PVN 22 % LVL 286,00, kopējā summa LVL 1586,00. 

Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 157863,94 Projekta ietvaros ir noslēgts līgums ar 

CFLA par līdzfinansējuma saľemšanu no ERAF par summu LVL 106917,25.  Ir saľemts avansa 

maksājums LVL 53458,63 Ls apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir 

nepieciešams kredīts  LVL 61638,41,  apmērā . 

   Noklausoties S. Smeltera sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma iesniegumu un 

ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIĽA, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1.Apstiprināt projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 "Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā"  finansējuma apjomu bez PVN LVL 129396,67 

apmērā, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 106917,25  apmērā, pašvaldības 
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attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 22479,42 un pašvaldības neattiecināmo izmaksu 

līdzfinansējuma daļa LVL 28467,27 apmērā. 

2.ERAF Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 

novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai 

ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 61639,00 apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi un 

atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA 

„Barkavas KPS” 

3.Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 

ľemšanu LVL 61638,42 apmērā SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanai, ERAF Projekta 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas 

pagasta Stalīdzānu ciemā" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

4.Aizľēmumu izľemt 2011.gadā. 

5. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

12. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105 /078 "Madonas 

novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai  

ZIĽO: Rolands VĒZIS – SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” valdes loceklis 

 Rolands VĒZIS – SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” valdes loceklis informē, ka ir 

uzsākta ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/ APIA /CFLA/ 105/078  "Madonas novada Sarkaľu 

pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība" ieviešana. Projekta ietvaros ir noslēgti un 

realizēti sekojoši līgumi: 

1.Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, LVL1600,00 ;PVN 22 %  LVL 352,00, kopējā 

summa LVL1952,00; 

Noslēgti un atrodas realizācijas stadijā sekojoši līgumi: 

1.Būvdarbi: LVL 355398,81, PVN 22 % LVL 78187,74, kopējā summa LVL 433586,55. 

2.Būvuzraudzība: LVL 3990,00, PVN 22 %  LVL 877,80,00, kopējā summa LVL 4867,80. 

3.Autoruzraudzība: LVL 2055,38, PVN 22 % LVL 452,18, kopējā summa LVL 2507,56. 

Kopējā noslēgto  līgumu summa sastāda LVL 442913,91. Projekta ietvaros ir noslēgts līgums ar 

CFLA par līdzfinansējuma saľemšanu no ERAF par summu LVL 298691,70. Ir saľemts avansa 

maksājums LVL 149 435,85 apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir 

nepieciešams kredīts  LVL 174091,38 apmērā. 

Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma iesniegumu un ľemot vērā, 

Finanšu un attīstības komitejas sēdes ieteikumu, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 12 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS),  PRET - NAV, 

ATTURAS  - 2(  Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE),  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
1.Apstiprināt projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105 "Madonas novada Sarkaľu pagasta 

Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība"  finansējuma apjomu bez PVN LVL 363044,19 apmērā, 

no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 298691,70  apmērā, pašvaldības attiecināmo 

izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 52710,30 un pašvaldības neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma 

daļa LVL 91511,91 apmērā. 

2.ERAF Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 "Madonas novada Sarkaľu pagasta 
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Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai 

ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 174091,38, apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi un 

atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA 

„Sarkaľu komunālais uzľēmums” 

3.Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 

ľemšanu LVL 174091,38 apmērā SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” pamatkapitāla 

palielināšanai, ERAF Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 "Madonas novada Sarkaľu 

pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

4.Aizľēmumu izľemt 2011.gadā. 

5. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

13. Par galvojumu SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” kredītlīnijai kurināmā iegādei 

ZIĽO: Rolands VĒZIS – SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” valdes loceklis 

Madonas novada pašvaldībā ir saľemts SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” iesniegums par 

galvojuma sniegšanu kredītlīnijas LVL 10 000( desmit tūkstoši ) atvēršanai AS „SEB Banka”, ar 

procentu likmi 3,3% gadā, 2011./2012. gada apkures sezonai nepieciešamā kurināmā iegādei 

Noklausījusies sniegto informāciju par nepieciešamību sniegt galvojumu SIA „Sarkaľu 

komunālais uzľēmums” kredītlīnijas LVL 10 000( desmit tūkstoši ) atvēršanai AS „SEB Banka”, ar 

procentu likmi 3,3% gadā, 2011./2012. gada apkures sezonai nepieciešamā  kurināmā iegādei, ľemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piekrist sniegt galvojumu SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums”, reģ. Nr.LV45403027648, 

kura 100% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, kredītlīnijas LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši) atvēršanai 

AS „SEB Banka”, ar procentu likmi 3,3% gadā, 2011./2012. gada apkures sezonai kurināmā iegādei. 

2. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

3. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Madonas 

novada pašvaldībai sniegt galvojumu SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” kredītlīnijas LVL 10 000 

(desmit tūkstoši) atvēršanai AS „SEB Banka”, ar bankas noteikto procentu likmi ar atmaksas termiľu 

1 gads līdz 30.09.2012. 

  

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi pašvaldības dzīvojamās mājas XXX īrnieka (saskaľā 

ar 2011. gada 1. augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu) XXX iesniegumu ar lūgumu 

atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – XXX, Sarkaľu pagasts, Madonas novads. 

 Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja XXX ar kadastra apzīmējumu 7090-008-0020-001, 

šķūnis ar kadastra apzīmējumu 7090-008-0020-002, pagrabs ar kadastra apzīmējumu 7090-008-0020-

003, kūts ar kadastra apzīmējumu 7090-008-0020-004, un zemes gabals 0,4988 ha nav reģistrēts 

Zemesgrāmatā.  

Nekustamais īpašums XXX nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 
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Nekustamā īpašuma XXX, Sarkaľu pagastā, Madonas novadā, novērtējums pēc īpašuma 

apskates 06.07.2011. ir LVL 380,00 (trīs simti astoľdesmit lati). Īpašumu vērtēja Latvijas Īpašumu 

Vērtētāju asociācija Vērtētāju asistents Māris Kauliľš (apliecība Nr. 77). 

 Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 21.panta 

septiľpadsmito daļu, kurš nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes var lemt par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka „Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās 

domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā”, kā arī tā paša likuma 

8.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,  Daiga MADERNIECE, 

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:     

1. Reģistrēt nekustamo īpašumu XXX Sarkaľu pagastā, Madonas novadā, Zemesgrāmatā uz 

Madonas novada pašvaldības vārda. 

2. Uzsākt atsavināšanas procedūru nekustamajam īpašumam XXX, kas sastāv no - dzīvojamās 

mājas (kadastra apzīmējums 7090-008-0020-001), šķūľa (kadastra apzīmējums 7090-008-

0020-002, pagraba (kadastra apzīmējums 7090-008-0020-003), kūts (kadastra apzīmējums 

7090-008-0020-004) un 0.4988 ha zemes (kadastra numurs 7090-008-0020), par labu 

īrniekam XXX. 

3. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai noteikt 

nekustamā īpašuma XXX nosacīto cenu un iesniegt Madonas novada pašvaldības domei 

izskatīšanai kārtējā sēdē. 

15. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta Nr.3DP /3.4.1.1.0 /09 /APIA /CFLA /125/085 „Ošupes 

pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai  

 ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

A.Šķēls ziľo, ka ir uzsākta ERAF projekta Nr. 3DP /3.4.1.1.0 /09/ APIA /CFLA /125/085 

"Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" ieviešana. Projekta 

ietvaros ir noslēgti un realizēti sekojoši līgumi: 

1.Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, LVL 3500\,00 ;PVN 21 % LVL 735,00, 

kopējā summa LVL 4235,00; 

2.Tehniskā  projekta izstrāde LVL 11 594,20, PVN 21 % LVL 2434,79, kopējā summa 

LVL14 028,99; 

Noslēgti un atrodas realizācijas stadijā sekojoši līgumi: 

1.Būvdarbi: LVL 418 779,94,  PVN 22 % LVL 92 131,59, kopējā summa LVL 510 911,53. 

2.Būvuzraudzība: LVL 7000,00, PVN 22 %  LVL 1540,00, kopējā summa LVL 8540,00. 

3.Autoruzraudzība: LVL 3519,21, PVN 22 % LVL 774,23,  kopējā summa LVL 4293,44. 

 Kopējā noslēgto  līgumu summa sastāda LVL 542 008,96 Projekta ietvaros ir noslēgts līgums 

ar CFLA par līdzfinansējuma saľemšanu no ERAF par summu LVL 280 558,65.  Ir saľemts 

līdzfinansējuma avansa maksājums LVL 140 279,33  apmērā.   Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai 

un līdzfinansēšanai ir nepieciešams kredīts  LVL 290 009,00 apmērā . 

   Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma iesniegumu, ľemot vērā 

deputātu ieteikumus,  Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 
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CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), 

PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 "Ošupes pagasta Degumnieku 

apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" finansējuma apjomu bez PVN LVL 444 393,35 

apmērā, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 280 558,65 apmērā, pašvaldības 

attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 49510,35 un pašvaldības neattiecināmo izmaksu 

līdzfinansējuma daļa LVL 211 939,96 apmērā. 

1. ERAF Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 "Ošupes pagasta Degumnieku 

apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 290 009,00 apmērā ar 

atmaksas termiľu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA „Ošupes KU” 

2. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

kredīta ľemšanu LVL 290 009,00 apmērā SIA „Ošupes KU” pamatkapitāla palielināšanai, 

ERAF Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 "Ošupes pagasta Degumnieku 

apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

3. Aizľēmumu izľemt 2011.gadā. 

4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

16. Par dāvinājuma pieņemšanu 

ZIĽO:  Vineta  LAMBERTE – sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja;  

Informē, ka ir saľemts bijušās Madonas pilsētas iedzīvotājas, tagad Ļaudonas pansionāta 

iemītnieces, Z.B. iesniegums par viľas īpašumā esošā dzīvokļa Madonā dāvināšanu Madonas novada 

pašvaldībai par uzturēšanos Ļaudonas pansionātā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, pamatojoties uz Madonas 

novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (Protokols Nr. 12, 1.p.,10.08.2011), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, ľemot vērā deputātu 

ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Pieľemt Z. B. dāvināto dzīvokli Madonā. 

2. Pašvaldības Juridiskajai nodaļai nodrošināt ar dāvinājumu pieľemšanu saistītās juridiskās 

formalitātes. 

3. Madonas pilsētas pārvaldniekam Guntim Ķeverim nodrošināt dzīvokļa īpašuma pārľemšanu 

ekspluatācijā un apsaimniekošanā. 

17. Par vasaras nometnes bērniem ar speciālajām vajadzībām „Vasarraibumiņu piedzīvojums” 

vadītājas Raitas Sondores iesniegumu 

ZIĽO:  Vineta  LAMBERTE – sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja;  
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Vineta LAMBERTE informē, ka ir saľemts vasaras nometnes bērniem ar speciālajām vajadzībām 

„Vasarraibumiľu piedzīvojums” vadītājas Raitas Sondores iesniegums ar lūgumu Madonas novada 

pašvaldībai piešķirt finansējumu LVL 50,00 (piecdesmit latu) transporta apmaksai dalībnieku un 

audzinātāju nokļūšanai salidojumā. 

Noklausījusies arī R. Sondores sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, pamatojoties uz 

Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (Protokols Nr. 12, 

2.p.,10.08.2011),  ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 

13(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), 

PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt finansējumu LVL 50,00 (piecdesmit latu) Latvijas Bērnu fondam (no pašvaldības 

budžetā sociālajiem pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem) transporta izdevumiem vasaras 

nometnes bērniem ar speciālajām vajadzībām „Vasarraibumiľu piedzīvojums” dalībnieku un 

audzinātāju nokļūšanai salidojumā. 

18. Par servitūta noteikšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā  „Mūsmājas” 

ZIĽO: Ināra MĀLNIECE –Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība izskatīja Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājas 

Ināras Mālnieces 2011. gada 19.augusta iesniegumu par servitūta noteikšanu uz Madonas novada 

pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības „Mūsmājas” ar kadastra apzīmējumu 7074 004 0162  

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāns  ar objekta atrašanās vietas norādi.  

Uz Madonas novada pašvaldībai piekritīgās (2009.gada 29.decembra sēdes  prot. Nr.17, p.33.1)  

zemes vienības „Mūsmājas”, platība 0,17 ha, kadastra apzīmējums 7074 004 0162   atrodas trīs 

kanalizācijas  nosēdakas, kas  ir daļa no   pašteces kanalizācijas tīkla, kas apkalpo trīs privatizētās 

mājas -  Jaunā iela 23, Jaunā iela 25 un Jaunā iela 27 un īpašumu „Kastaľas”. Saskaľā ar zemes 

robežu plānu aizsargjoslas platība ap  kanalizācijas akām ir 82 m
2.

  Zemes gabals ir iznomāts Jaunā  

iela iedzīvotājam  I.S.. Zemes gabals nav reģistrēts zemesgrāmatā.  

  Uz zemes vienības „Mūsmājas” atrodas nomniekam piederošas saimniecības ēkas un 

nomnieks ir mutiski  izteicis vēlmi nākotnē  šo zemes vienību atsavināt.  Minētā lokālā kanalizācijas 

sistēma nekad nav bijusi ne  pašvaldības, ne SIA „Mārcienas komunālais uzľēmums” bilancē. Lai pēc 

iespējamās atsavināšanas māju  Jaunā iela 23,  Jaunā iela 25 un Jaunā iela 27  iemītnieki un īpašuma 

„Kastaľas” īpašnieks  varētu turpināt netraucēti  izmantot un kopt  kanalizācijas   nosēdakas,  

nepieciešams nodibināt ēku  servitūtu – izlejas tiesība,   kas dod tiesību novadīt netīru ūdeni svešas 

robežās vai caur tām (Civillikuma 1185. un 1186.pants) par labu īpašumiem „Kastaľas”, kadastra 

apzīmējums 7074 004 0353,  „Jaunā iela 23”, kadastra apzīmējums 7074 004 0270,   „Jaunā iela 25”, 

kadastra apzīmējums 7074 004 0257 un    „Jaunā iela 27”,  kadastra apzīmējums 7074 004 0258. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka „ dome var 

pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, saskaľā ar Civillikuma 1185. un 1186.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV , Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Noteikt Madonas novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai „Mūsmājas” ar kadastra 

apzīmējumu 7074 004 0162 ēku servitūtu – izlejas tiesība 82 m
2 

platībā saskaľā ar zemes robežu 

plānu par labu īpašumiem „Kastaľas” (kadastra apzīmējums 7074 004 0353), „Jaunā iela 23” 

(kadastra apzīmējums 7074 004), „Jaunā iela 25” (kadastra apzīmējums 7074 004 0257), „Jaunā iela 

27” (kadastra apzīmējums 7074 004 0258),   
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 Lēmums stājas spēkā saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1., 2. daļu. Lēmumu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā, LV-4201) viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

19. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas  pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes  

iesniegumu ar lūgumu   pieľemt lēmumu par Mārcienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta 

līdzekļu pārkārtošanu. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu, Finanšu un attīstības komitejas 

sēdes viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 14(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

 

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

 

1.1.Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta pārvaldes vajadzībām LVL 500,00 no budžeta 

neizlietotajiem līdzekļiem t.sk. 

- materiālu iegādei LVL 500,00 

 

1.2. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta pārējās kultūras vajadzībām (pagasta laikraksts un 800 

gadu jubilejas pasākumi)  LVL 694,00 no budžeta neizlietotajiem līdzekļiem t.sk. 

-darba samaksai LVL 180,00 

-darba devēja sociālajam nodoklim LVL 44,00; 

- materiālu iegādei LVL 470,00  

 

1.3.Iedalīt izdevumus Mārcienas pagasta komunālai saimniecībai – ceļu uzturēšanai no pamatbudžeta 

LVL 2000,00 no budžeta neizlietotajiem līdzekļiem t.sk. 

- pakalpojumu izdevumiem LVL 2000,00 Ls  

 

1.4. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta komunālai saimniecībai LVL 285,00 t.sk. 

-darba samaksai LVL150,00  

-darba devēja sociālajam nodoklim LVL 35,00 

-materiālu iegādei LVL 100,00 

 

1.5.Palielināt izdevumus Mārcienas pirmskolas izglītības iestādei LVL 100,00 no budžeta 

neizlietotajiem līdzekļiem t.sk. 

-materiālu iegādei LVL100,00 

 

2. Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2011.gada speciālajā budžetā: 

2.1. Palielināt dabas resursu nodokļa ieľēmumus par LVL 24,00 

 

2.2.Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta pārvaldes atkritumu apsaimniekošanai LVL 1680,00 no 

speciālā budžeta dabas resursu ieľēmumiem un neizlietotajiem budžeta līdzekļiem  

t.sk 

-komandējuma izdevumiem LVL 20,00  

-pakalpojumu izdevumiem LVL170,00    
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-inventāra iegādei (sauso atkritumu konteineri) LVL1490,00 

 

 2.3.Palielināt izdevumus ceļu uzturēšanai LVL 611,00  no budžeta neizlietotajiem līdzekļiem t.sk. 

- darba samaksai LVL 604,00  

- darba devēja sociālajam nodoklim LVL 7,00 

 

2.4.Iedalīt līdzekļus no pārējiem budžeta neizlietotajiem līdzekļiem (zvejas tiesību nomas maksas) 

LVL 129,00 

t.sk. 

-pakalpojumu izdevumiem LVL 129,00  

20. Par SIA „LV DOLOMIT” iesniegumu  

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldē 2011. gada 17.augustā saľemts SIA „LV 

DOLOMIT”, reģistrācijas Nr.45403035609, juridiskā adrese: Avotu iela 18-2, Madona, Madonas 

novads, iesniegums (reģistrēts ar Nr. ARO/1-13.2/11/277-L ar lūgumu piedalīties ar finansējumu 

īpašumā „Kaspari” (kadastra Nr.7042 010 0225), Aronas pagastā, Madonas novadā, meža zemes 

transformācijā grants-smilts karjera izveidei, nodrošinot sadarbību par smilts – grants materiāla 

pirkšanu, meža transformācijas izmaksu apmērā, novada ceļu uzturēšanā un rekonstrukcijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ 

1. Piedalīties grants-smilts karjera izveidē īpašumā „Kaspari” (kadastra Nr.7042 010 0225), 

Aronas pagastā, Madonas novadā. 

2. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu projektā LVL 100,00 apmērā no Madonas novada  

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Āri Vilšķērstu noslēgt līdzdalības līgumu. 

4. Līguma izpildes kontroli uzdot veikt pagasta pārvaldes vadītājam Andrejam Piekalnam. 

21. Par nekustamā īpašuma ar adresi Ievu iela 5, Madona atkārtotu  izsoli 

ZIĽO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

 2011.gada 1.aprīlī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala ar 

adresi Ievu iela 5, Madona (kadastra Nr.7001 001 1470, kopējā platība 688 kv.m) izsole. Saskaľā ar 

izsoles protokolu, izsoles noteikumos noteiktajā termiľā pieteicās viens pretendents - Maruta 

Mūrmane, kura nosolīja nekustamo īpašumu par izsoles sākuma cenu, kam pieskaitīta izsoles solim 

atbilstoša summa, nosolītā nekustamā īpašuma cena – LVL 1450,-00(viens tūkstotis četri simti 

piecdesmit lati 00 santīmi).  

 Ar Madonas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par nekustamā īpašuma ar 

adresi Ievu iela 5, Madona izsoles rezultātiem” nekustamā īpašuma ar adresi Ievu iela 5, Madona 

izsole tika atzīta par nenotikušu, jo izsoles noteikumu noteiktajā kārtība netika saľemta samaksa par 

nosolīto objektu saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta otro daļu.   

 Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja 

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar 

augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt 

izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 
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 Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 12(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVS), PRET - 

NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atkārtoti nodot atsavināšanai – pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 

īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu ar adresi Ievu iela 5, Madona ar kopējo platību 688 kv.m 

(kadastra Nr.7001 001 1470).  

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi Ievu iela 5, Madona atkārtotas izsoles nosacīto 

sākumcenu LVL 1400,00 (viens tūkstotis četri simti lati 00 santīmi). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi Ievu iela 5, Madona izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pielikumā). 

4. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai rīkot 

nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli. 

22. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba 

samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās” 

ZIĽO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

 2009.gada 26.novembrī Madonas novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi nolikumu „Par 

darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās” 

(prot.Nr.15; 3.p.), 2010.gada 29.jūlijā ir pieľemti grozījumi nolikumā (prot.Nr.15; 17.p.).  

 Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies sniegto informāciju un izteiktos 

viedokļus, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, ľemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas ieteikumu, PAR – 12(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un 

sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās” šādus grozījumus:  

1.1. papildināt 2.3.punktu aiz vārdiem „darba grupas loceklis” ar vārdiem „kā arī deputātu atskaites 

par nostrādātajām stundām deputātu pieľemšanas laikos.” 

1.2. izteikt 6.6.punktu šādā redakcijā:  

„Pagasta pārvaldes vadītājs un pilsētas pārvaldnieks var saľemt piemaksu saskaľā ar „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14.pantu. Piemaksas apmēru, tās 

noteikšanas pamatojumu, kā arī laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, nosaka pašvaldības 

izpilddirektors ar rīkojumu.” 

1.3. izteikt 7.3.punktu šādā redakcijā: 

„Pašvaldības administrācijas un pagasta pārvalžu darbinieki var saľemt piemaksu saskaľā ar „Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14.pantu. Piemaksas apmēru, 

tās noteikšanas pamatojumu, kā arī laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, administrācijas 

darbiniekiem nosaka pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu, pagasta pārvalžu darbiniekiem nosaka 

pagasta pārvalžu vadītāji ar rīkojumu.” 

1.4. 8.1.punktā aizstāt vārdus „pagasta pārvaldes vai pilsētas pārvaldes vadītājs” ar vārdiem „pagasta 

pārvaldes vadītājs vai pilsētas pārvaldnieks”.  

1.5. izteikt 8.4.punktu šādā redakcijā: 
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„Iestāžu darbinieki var saľemt piemaksu saskaľā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma” 14.pantu. Piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī 

laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, iestāžu darbiniekiem nosaka iestāžu vadītāji ar rīkojumu.”  

 

1.6. svītrot 9.1.punktu; 

1.7. svītrot 9.2.punktu; 

1.8. Izteikt 9.3.punktu šādā redakcijā:  

 

„Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi tiek izmaksāts saskaľā ar „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 20.pantu, pabalsta apmēru 

nosakot proporcionāli darbinieka amata slodzei.” 

 

1.9. svītrot 9.4.punktu; 

1.10. papildināt 9.5.punktu aiz vārda „iestāžu” ar vārdiem „un uzľēmumu” un aiz vārda „nedēļa” ar 

vārdiem „neieskaitot svētku dienas”. 

1.11. papildināt nolikumu ar 9.7.3.punktu šādā redakcijā:  

„vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot 

izglītības iestādi”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.  

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai lēmumu „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 

26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un 

tai pakļautajās institūcijās” nosūtīt pagastu pārvalžu vadītājiem un pilsētas pārvaldniekam pašvaldības 

iestāžu informēšanai. 

23. Par zemes gabala ar adresi Augu iela 27, Madona daļas nomu 

ZIĽO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 27.jūlijā ir nosūtījusi rakstu SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO” par piebrauktuvi  šķirošanas – pārkraušanas stacijai (reģ.Nr.MNP/2.1.3.1./11/1864), 

norādot, ka būvējamai atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacijai piebraukšana ir paredzēta nevis 

tieši no Augu ielas, bet gan izmantojot iekškvartāla ceļu, kas atrodas uz pašvaldībai piederoša 

apbūvēta zemesgabala ar adresi Augu iela 27, Madona. Stacijai uzsākot darbību, pa šo iekškvartāla 

ceļu notiks intensīva smagsvara autotransporta kustība, kādai nav paredzēts esošais ceļa segums. Lai 

nodrošinātu minētā iekškvartāla ceļa seguma atbilstību gaidāmajai slodzei un nepieļautu tā 

sagraušanu, pašvaldība pieprasa pirms šķirošanas – pārkraušanas stacijas ekspluatācijas uzsākšanas 

veikt iekškvartāla ceļa rekonstrukciju.  

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 1.augustā ir saľēmusi SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 

rakstu „Par papildus zemes nomu Augu ielā 27, Madonā” (reģ.Nr.MNP/2.1.3.1./11/2076) ar lūgumu 

iznomāt zemes gabala Augu ielā Nr.27 daļu 494 kv.m platībā ar nosaukumu „Iekšpagalma ceļš”. 

Zemes gabals nepieciešams, lai izbūvētu projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” 

būvniecība Mežāres pagastā” šķirošanas staciju Madonā un atsaucoties uz Madonas novada 

pašvaldības 27.07.2011. vēstuli Nr.MNPO/2.1.3.1./11/1864 „Par piebrauktuvi šķirošanas – 

pārkraušanas stacijai”.  

Zemes gabals ar adresi Augu iela 27, Madona, kadastra Nr.7001 001 1792, ir reģistrēts 

zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0019 7579). Zemes gabala 

kopējā platība 2237 kv.m, uz zemes gabala atrodas administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 7001 

001 1116 002). Zemes gabala daļa 494 kv.m platībā 02.12.2005.zemes robežu plānā iezīmēta kā 

iekškvartāla ceļš.  
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Zemes gabala daļas 494 kv.m platībā kadastrālā vērtība uz lēmuma pieľemšanas brīdi ir LVL 

947,15 (deviľi simti četrdesmit septiľi lati 15 santīmi).  

 Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumu, pamatojoties uz LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Gunita KĻAVIĽA, 

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,  Ruta VIZĀNE, 

Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Akceptēt 2011.gada 5.augustā noslēgto zemes gabala ar adresi Augu iela 27, Madona daļas 

494 kv.m platībā nomas līgumu Nr.2.4.7./221-11, kurā paredzētas apbūves tiesības – 

iekškvartāla ceļa rekonstrukcija, nomas līguma termiľš 10 gadi.  

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai reģistrēt zemesgrāmatā SIA „”Vidusdaugavas SPAAO” nomas 

tiesības uz zemes gabala ar adresi Augu 27, Madona daļu  494 kv.m platībā.  

24. Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu 

ZIĽO: Helmuts PUJATS – jurists 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 09.03.2011. saľēma Ļ.B., 

turpmāk tekstā „Iesniedzēja”, 09.03.2011. iesniegumu, ar kuru Iesniedzēja lūdz Iesniedzējai piešķirt 

politiski represētās personas statusu.          

      Ľemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par politiski represētās personas 

statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” Pārejas noteikumu 7.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 13(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS); PRET – NAV; ATTURAS – NAV), Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

- informēt Ļ.B., ka viľai politiski represētās personas statusu, pamatojoties uz iesniegtajiem 

dokumentiem, nevar piešķirt; 

-  informēt Ļ.B., ka viľa politiskās represijas faktu var konstatēt, iesniedzot pieteikumu 

Madonas rajona tiesā par fakta, ka viľa tika represēta likuma „Par politiski represētās personas 

statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 1.pantā minēto iemeslu 

dēļ un pārvietota no pastāvīgās dzīvesvietas, konstatēšanu. Tiesas spriedums, ar kuru tiks atzīts 

politiskās represijas fakts, būs pamats politiski represētās personas statusa piešķiršanai 

- atlikt Ļ.B. iesnieguma izskatīšanu līdz laikam, kamēr Ļ.Bērziľa iesniegs pašvaldībai tiesas 

spriedumu, ar kuru būs atzīts politiskās represijas fakts. 

 

Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 4 lapām.  

25. Par nekustamās mantas kompensāciju  

ZIĽO: Helmuts PUJATS – jurists 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saľēma A.K. pilnvarotās personas 

Sanda Pūces, turpmāk tekstā „Iesniedzējs”, 12.05.2010. iesniegumu ar lūgumu izmaksāt 

kompensāciju par 1949.gadā represiju rezultātā (sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu 

nesamaksāšanu) zudušajām ēkām Vestienas pagasta XXX, turpmāk tekstā „Iesniegums”. 

Iesniegumam pievienota zvērinātas notāres Ingūnas Bakanauskas 22.12.2009. sastādītās pilnvaras 
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(iereģistrēta ar reģistru Nr. 149) kopija un Talsu rajona tiesas 07.04.2010. sprieduma lietā Nr. C 

36085308 noraksta kopija..   

Pašvaldība ar 27.01.2010. lēmumu „Par A.K. iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr. 3., 4.§) 

piešķīra Iesniedzējam kompensāciju naudā par vienu dzīvojamo māju, kas atradās Madonas rajona 

Vestienas pagasta XXX. Kompensācija tika piešķirta par dzīvojamās mājas nolietojumu. Par otru 

dzīvojamo māju kompensācija netika piešķirta, jo tās vērtība mājas atdošanas dienā bija lielāka nekā 

dienā, kad māju atsavināja. 

Pašvaldība noslēdza līgumu, kur ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils 

klientu apkalpošanas centra speciālistu Jāni Bebri vienojās par nekustamās mantas kompensācijas 

vērtības aprēķināšanu. Jānis Bebrs Pašvaldībai iesniedza atzinumu „Bijušo īpašnieku mantas 

kompensācijas noteikšana Madonas novada Vestienas pagasta XXX ēkām”, kur aprēķināta 

nekustamās mantas vērtība.  

     Komisija iesniegumu izskatīšanai par konfiscētās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu 

personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR 

teritorijas daļas atzīta par nepamatotu 23.08.2011. izskatīja Iesniedzēja iesniegumu par nekustamās 

mantas kompensāciju. Komisija iesaka Madonas novada pašvaldības domei pieľemt lēmumu par 

konfiscētās nekustamās mantas kompensāciju LVL XXX apmērā.  

      

     Ľemot vērā augstākminēto un saskaľā ar likuma „Par privatizācijas sertifikātiem” 15.panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr. 443 “Kārtība, kādā atgūstama manta vai 

kompensējama tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu 

un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskākā režīma politiskajām represijām” 4., 

8. un 10.punktu, likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 

nacistiskajā režīmā cietušajiem” 9.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS); 

PRET – NAV; ATTURAS – NAV), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt A.K. kā P.K. mantiniekam par vienu mūra dziļo kūti, vienu koka riju un piedarbu, vienu 

koka labības šķūni, diviem koka šķūľiem, vienu koka klēti, vienu mūra pagrabu un vienu labības 

šķūni un riju zem viena jumta kompensāciju naudā LVL XXX apmērā. Nekustamās mantas sastāvs 

noteikts saskaľā ar Talsu rajona tiesas 07.04.2010. spriedumu lietā Nr. C36085308. 

Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 3 lapām.  

 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

ZIĽO: Helmuts PUJATS – jurists 

 

     Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziľo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā no I.S. 

     Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: I. S. 

pieder nekustamais īpašums XXX Madonā, Madonas novadā – dzīvoklis.  

     Madonas novada pašvaldība I.S. ir izsniegusi sekojošus administratīvos aktus: 

- 03.08.2010. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam 

Nr. 10-6478 , ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Dzīvokli LVL 9,79 apmērā; 

- 08.02.2011. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam 

Nr. 11-10184/2286, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Dzīvokli LVL 10,06 

apmērā.   

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts par 

2010. un 2011.gadu un uz 25.08.2011. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 21,31 apmērā, kur 

LVL 19,85 ir pamatparāds, bet LVL 1,46 ir nokavējuma nauda. 
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     Ar 01.08.2011. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.1./11/1903 „Par piespiedu izpildi” I.S. ierakstītā 

vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un 

nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 18.08.2011. (ieskaitot). Brīdinājums stājās spēkā 09.08.2011.. 

Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā minētajā termiľā labprātīgi netika 

samaksāts. Tāpat no I.S. ir piedzenami šī lēmuma piespiedu izpildes izmaksas.   

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, 

kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaľā ar pašvaldības 

lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā arī saskaľā ar likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas 

pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiľā nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti 

balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I. S. Madonā, par labu Madonas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, kas 

sastāv no dzīvokļa LVL 21,31 apmērā, kur LVL 19,85 ir pamatparāds, bet LVL 1,46 ir nokavējuma 

nauda, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

     2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājai Zanei Filatovai (Kārļa ielā 3, Valmierā, LV 

4201) piespiedu izpildei. 

     Lēmums stājas spēkā saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

27. Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu 

ZIĽO: Helmuts PUJATS – jurists 

     

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 08.06.2011. saľēma V.B., turpmāk 

tekstā „Iesniedzējs”, 07.06.2011. pirmstiesas brīdinājumu, turpmāk tekstā „Iesniegums”, ar kuru 

Iesniedzējs norāda, ka Ļaudonas pagasta pašvaldība Iesniedzējam ir nodarījusi zaudējumus LVL 

5900,00 apmērā. Iesniedzējs norāda, ka ir gatavs slēgt izlīgumu par LVL 5000,00. Zaudējumi 

Iesniedzējam tika nodarīti, izbeidzot zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu ar kadastra Nr. 

70700070064, turpmāk tekstā „Zemesgabals”.      

     Ar Pašvaldības domes 30.06.2011. lēmumu „Par iesnieguma izskatīšanas termiľa pagarināšanu” 

(protokols Nr. 12., 36.p.) Iesnieguma izskatīšanas termiľš tika pagarināts līdz 2011.gada 

31.augustam.  

     Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta sestā daļa nosaka, ka, 

ja objektīvu iemeslu dēļ mēneša laikā personas iesniegumu par zaudējumu atlīdzību nav iespējams 

izskatīt, pašvaldības dome, pieľemot motivētu lēmumu, termiľu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, 

par to rakstiski informējot iesniedzēju. 

     Pašvaldības 09.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 

20.5.punkts nosaka, ka Pašvaldības Finanšu un attīstības komiteja dod atzinumu par projektiem, kas 

saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija 

saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem. Finanšu un attīstības komitejas sēde notika 2011.gada 

16.augustā. Objektīvu iemeslu dēļ jautājums par zaudējumu atlīdzinājuma piešķiršanu vai par 

iesnieguma noraidīšanu netika sagatavots. 

     Tāpēc nepieciešams pagarināt Iesnieguma izskatīšanas termiľu. 
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Noklausījušies H.Pujata sniegto informāciju un vadoties no Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 

zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta sestās daļas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Pagarināt līdz 2011.gada 30.septembrim Iesnieguma izskatīšanas termiľu.   

     Šis lēmums nav apstrīdams vai pārsūdzams. 

28. Par Lazdonas notekūdens attīrīšanas ietaišu nodošanu Lazdonas pagasta pārvaldei 

ZIĽO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

Ir uzsākts AS „Madonas ūdens” un SIA „Lazdonas KSU” reorganizācijas process, kurā 

paredzēts SIA „Lazdonas KSU” pievienot AS „Madonas ūdens”. 

Sakarā ar to, ka Madonas pilsētas un Lazdonas ūdenssaimniecības projektos ir uzbūvēti 

maģistrālie kanalizācijas tīkli no Lazdonas uz Madonas notekūdens attīrīšanas ierīcēm nav 

nepieciešams turpmāk izmantot Lazdonas NAI. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un attīstības 

komitejas sēdes viedokli, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Sakarā ar to, ka SIA „Lazdonas KSU” bilancē esošās notekūdens attīrīšanas ietaises nav 

nepieciešamas AS „Madonas ūdens” kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai, Lazdonas pagasta 

pārvaldei pārľemt savā bilancē notekūdens attīrīšanas ietaises ar atlikušo vērtību uz 2011.gada 

1.jūliju LVL 18530,00. 

29. Par kredīta ņemšanu Lauku atbalsta dienesta projektam ident. Nr. 11-05-LL15-

L413101000015 „Sanitāro mezglu rekonstrukcija Madonas novada Barkavas pagasta Kultūras 

namā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

ZIĽO: Indra KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

    

I. Kārkliľa ziľo, ka 2011. gada 12. jūlijā ir uzsākta LAD projekta ident. Nr. 11-05-LL15-

L413101000015 „Sanitāro mezglu rekonstrukcija Madonas novada Barkavas pagasta Kultūras namā” 

ieviešana. Projekta ietvaros ir noslēgts līgums par būvniecības darbu izpildi, par kopējo summu LVL 

4813,51. Nepieciešamā summa projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai LVL 

4813,51 apmērā ir jānodrošina Madonas novada pašvaldībai. 

 Noklausoties I. Kārkliľas  sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma iesniegumu un 

ľemot vērā deputātu, Finanšu un attīstības komitejas sēdes viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 11 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS – 1 (Vineta LAMBERTE) 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. LAD projekta Nr. 11-05-LL15-L413101000015 „Sanitāro mezglu rekonstrukcija Madonas 

novada Barkavas pagasta Kultūras namā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt 

īstermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 4813,51 apmērā ar atmaksas termiľu 5 gadi un atlikto 

maksājumu 2 gadi ar Valsts kases procentu noteikto procentu likmi. 
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2. Aizľēmumu izľemt 2011. gada oktobra mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā. 

3. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 

ľemšanu LVL 4813,51 apmērā. 

4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu 

30. Par papildus līdzekļu iedalīšanu 14.Latviešu mūzikas svētku finansēšanai 

ZIĽO – Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Vidzemes jauno talantu atbalsta fonda prezidenta Arta 

Kumsāra 15.08.2011. iesniegumu (reģistrēts Nr. MNP /2.1.3.6. /11/502) ar lūgumu piešķirt papildus 

LVL 168,00 (viens simts sešdesmit astoľi lati) 14.Latviešu mūzikas svētku finansēšanai 2011.gada 

augusta mēnesī ceļa izdevumiem un honorāriem. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), 

PRET - NAV, ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

 Piešķirt Vidzemes jauno talantu atbalsta fondam LVL 168,00 (viens simts sešdesmit astoľi lati) 

14.Latviešu mūzikas svētku finansēšanai 2011.gada augusta mēnesī ceļa izdevumiem un honorāriem 

no kultūras pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

31. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu 

īstenošanai. 

ZIĽO – Biruta VINDELE – finanšu nodaļas vadītāja 

Noklausījusies Birutas VINDELES sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS-NAV, Madonas novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

I  Pamatbudžetā palielināt ieņēmumus no: 

1. pašvaldības budžetā saľemtiem uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm (kods18630) Ls 4912,00 

2. uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu 

finansēto daļu projektu īstenošanai (kods 18811) Ls7018,00 

3. uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājuma 

daļu Eiropas savienības struktūrfondu finansēto  projektu īstenošanai   (kods 18.821) Ls 

129.00 

       

II  Pamatbudžetā palielināt finansējumu 

1. Projektam "Informācijas saľemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem 

Madonas novadā " ( BJC)   pakalpojumu apmaksai (kods 2200) par Ls 3772.00 

  2. Projektam „Speciālistu piesaiste Madonas novada pašvaldībai” atalgojumiem (kods 1100) par 

Ls 2720,- un darba devēja sociālā nodokļa iemaksām (kods 1200) par  Ls 655,-  
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3. Projektam „Kultūras vēstures pieminekļa – Vestienas muižas komplekss –       muižas ēkas 

saglabāšana uzstādot mūra žāvēšanas sistēmu” kapitāliem remontiem, rekonstrukcijai (kods 5250) 

par Ls 7991.00 

4. Madonas novada bāriľtiesai samazināt sakaru pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus 

(kods 2219) par Ls 180.00 paredzēt  mācību izdevumu (dalības maksu) apmaksai (kods 2279) Ls 

180.00 

5. Madonas pilsētas 2.vidusskolai paredzēt stadiona žoga izgatavošanai un montāžai  (kods 5200) 

Ls 9467.00 no projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. 

III Speciālajā budžetā palielināt ieľēmumus no pašvaldības budžetā saľemtajiem transfertiem  

un mērķdotācijām ( autoceļu fonds) par Ls 67147.00 

t.sk. Madonai par Ls 25663.00 

        Aronas pagasta pārvaldei par Ls 3330.00 

       Barkavas pagasta pārvaldei par Ls 3304.00 

       Bērzaunes pagasta pārvaldei par Ls 3196.00 

       Dzelzavas pagasta pārvaldei par Ls 2538.00 

       Kalsnavas pagasta pārvaldei par Ls 4197.00 

       Lazdonas pagasta pārvaldei par Ls 1061.00 

       Liezēres pagasta pārvaldei par Ls 3277.00 

       Ļaudonas pagasta pārvaldei par Ls 3169.00 

       Mārcienas pagasta pārvaldei par Ls 2424.00 

       Mētrienas pagasta pārvaldei par Ls 3210.00 

       Ošupes pagasta pārvaldei par Ls 2847.00 

        Praulienas pagasta pārvaldei par Ls 3304.00 

        Sarkaľu pagasta pārvaldei par Ls 3512.00 

        Vestienas pagasta pārvaldei par Ls 2115.00 

IV Speciālajā budžetā palielināt finansējumu autoceļu un ielu uzturēšanai pakalpojumu 

apmaksai (kods 2200) par Ls 67147.00 

t.sk. Madonai par Ls 25663.00 

        Aronas pagasta pārvaldei par Ls 3330.00 

       Barkavas pagasta pārvaldei par Ls 3304.00 

       Bērzaunes pagasta pārvaldei par Ls 3196.00 

       Dzelzavas pagasta pārvaldei par Ls 2538.00 

       Kalsnavas pagasta pārvaldei par Ls 4197.00 

       Lazdonas pagasta pārvaldei par Ls 1061.00 

       Liezēres pagasta pārvaldei par Ls 3277.00 

       Ļaudonas pagasta pārvaldei par Ls 3169.00 

       Mārcienas pagasta pārvaldei par Ls 2424.00 
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       Mētrienas pagasta pārvaldei par Ls 3210.00 

       Ošupes pagasta pārvaldei par Ls 2847.00 

        Praulienas pagasta pārvaldei par Ls 3304.00 

        Sarkaľu pagasta pārvaldei par Ls 3512.00 

        Vestienas pagasta pārvaldei par Ls 2115.00 

32. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem 

ZIĽO – Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2. 

punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. pantu, un ľemot vērā 

deputātu, Finanšu un attīstības komitejas sēdes ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS)PRET- NAV, ATTURAS-

NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21  „Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada  budžeta 

grozījumiem”  (Pielikumā) 

33. Par vienošanos starp SIA „Madonas siltums”, SIA „Madonas bio enerģija”un SIA „AVE 

MTP” 

ZIĽO: Uldis LIELVALODIS – SIA „Madonas siltums” valdes loceklis 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu, Finanšu un attīstības komitejas sēdes 

viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Rihards SAULĪTIS,  Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 1 (Valentīns RAKSTIĽŠ), ATTURAS – 2 (Vineta 

LAMBERTE,  Roberts ŠĽEPSTS), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Akceptēt vienošanos starp SIA „Madonas siltums”, SIA „Madonas bio enerģija” un SIA „AVE 

MTP”.  

Pielikumā vienošanās projekts uz 2 lapām. 

34. Par finansējuma piešķiršanu sadarbībai ar Francijas vēstniecības Francijas Institūtu 

Latvijā 

ZIĽO: Inga ARĀJA - galvenā speciāliste kultūras darba organizatore 

  

 Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

noklausījusies Ingas Arājas sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu, Finanšu un attīstības komitejas 

sēdes ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 2 (Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS),  ATTURAS – 1 (Daiga MADERNIECE),  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu LVL 300,00 Ls (trīs simti latu) apmērā sadarbībai ar Francijas vēstniecības 

Francijas institūtu Latvijā kvarteta „QUATUOR IXI” (Francija, Japāna) koncertturnejas 2011.gada 

23.-24.septembrī un koncerta Madonas pilsētas kultūras namā 23.septembrī plkst.19.00 atbalstam no 

Madonas novada nesadalītajiem līdzekļiem kultūras pasākumu organizēšanai un Ls 150,00 (viens 

simts piecdesmit) no ziedojumiem.   
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35. Par Sarkaņu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites darba kārtošanu 

ZIĽO – Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Sarkaľu pagasta pārvaldes 12.08.2011 iesniegumu 

Nr.SAR/1-09/11/99, ar lūgumu grāmatvedības uzskaites funkciju nodot Madonas novada pašvaldības 

finanšu nodaļai. 

 Izskatot Sarkaľu pagasta pārvaldes 12.08.2011 iesniegumu Nr.SAR/1-09/11/99, kur pārvaldes 

vadītājs lūdz grāmatvedības uzskaites darbu nodot Madonas novada pašvaldības finanšu nodaļai, 

ľemot vērā deputātu, Finanšu un attīstības komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Madonas novada pašvaldības finanšu nodaļai pārľemt Sarkaľu pagasta pārvaldes 

grāmatvedības uzskaites darbu ar 01.09.2011 

2. Uzdot finanšu nodaļai izslēgt Sarkaľu pagasta pārvaldi no nodokļu maksātāju reģistra.   

36. Par pašvaldības nekustamā  īpašuma „Dunduriņi” Liezēres  pagastā atsavināšanu  

ZIĽO: ANDRIS RIEBA –Būvvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ierosina atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

„Dunduriľi”, Liezēres pagastā, Madonas novadā. 

 Nekustamais īpašums –  „Dunduriľi”, ar kadastra apzīmējumu 7068 010 0107 zemes gabals 2,67 ha  

ir reģistrēts Zemesgrāmatā kā Madonas novada pašvaldības  īpašums Madonas zemesgrāmatu nodaļas 

Liezēres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0049 3304. Nekustamais īpašums “Dunduriľi” 

ar kadastra apzīmējumu 7068 010 0107  nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

 Noklausījusies Andra Rieba sniegto informāciju, pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 

21.panta septiľpadsmito daļu, kurš nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta pirmās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka „Atvasinātas publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai” kā arī  tā paša likuma 8.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR 

– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

       

1. Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu “Dunduriľi”. 

2.Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Dunduriľi”, Liezēres 

pagasts, Madonas novads, 2,67 ha zemes (kadastra numurs 7068 010 0107), pēc nosacītās cenas 

apstiprināšanas. 

37. Par rallija „Madona – 2012” organizēšanu un finansējumu 

ZIĽO: Māris GAILUMS –sporta darba organizators 

 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 8.augustā ir saľēmusi biedrības „LATVIANBAJA” 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr. MNP/2.1.3.6./11/2161) ar 

lūgumu atļaut un finansiāli atbalstīt 2012.gada jūnijā Madonas novadā notiekošo Latvijas Republikas 

apvienoto čempionāta 4.posmu rallijsprintā un rallijā „Madona – 2012” 
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 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju, 

ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – 2 (Vineta 

LAMBERTE, Ruta VIZĀNE),  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt 2012.gada jūnijā Madonas novadā notiekošo Latvijas Republikas apvienoto 

čempionāta 4.posmu rallijsprintā un rallijā „Madona – 2012”. 

2. 2012.gada Madonas novada pašvaldības budžetā iekļaut izdevumus LVL 10 000,00 pasākuma 

organizēšanai un nodrošināšanai.    

38. Par florbola kluba „Madona” izdevumu tāmi 2011./2012. gada sezonas uzsākšanai 

ZIĽO: Māris GAILUMS –sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 22.augustā ir saľēmusi florbola kluba „Madona” 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.2./11/2283) ar 

lūgumu finansiāli atbalstīt kluba divas komandas 2011./2012.gada sezonas uzsākšanai Latvijas 

čempionātā florbolā 1. un 2. līgās. 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā 

deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), 

PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

   1. Atbalstīt florbola kluba „Madona” dalību Latvijas čempionātā florbolā  vīriešiem 1. un 

 2.līgās. 

2. Madonas novada pašvaldībai piešķirt finansējumu LVL 3250,00 apmērā, 2011./2012.gada 

sezonas   uzsākšanai Latvijas čempionātā florbolā 1. un  2. līgās. 

 3. Piešķirto finansējumu pārskaitīt florbola klubam „Madona”. 

39. Par Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu 

ZIĽO: Māris GAILUMS –sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 27.jūlijā ir saľēmusi Latvijas Orientēšanās federācijas 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr. MNP/2.1.3.1./11/2027 ar 

lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas Nacionālās izlases dalībnieku A.J., dalībai Pasaules kausa posmā 

orientēšanās sportā Čehijā 2011.gada 24.-25.septembrī.  

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, 

ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt, A.J. piedalīšanos Pasaules kausa posmā orientēšanās sportā Čehijā 2011.gada 24.-

25.septembrī.  

 2. Piešķirt Latvijas Orientēšanās federācijai finansējumu LVL 150,00 (viens simts piecdesmit 

latu) apmērā dalībai Pasaules kausa posmā orientēšanās sportā Čehijā 2011.gada  24.-

25.septembrī. , atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta 

finansiālo atbalstu un naudas balvām”. 
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40. Par iesniegumu 

ZIĽO: Māris GAILUMS –sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 8.augustā ir saľēmusi A.Š. iesniegumu (reģistrēts 

Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.6./11/479 ar lūgumu finansiāli atbalstīt 

A.Š. piedaloties Eiropas veterānu sporta spēlēs Lignano (Itālija) 2011.gada 11.-14.septembrī. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, Sporta 

un veselības jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 13(Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS – 1 (Daiga Elga ĀBOLA): 

1. Atbalstīt A.Š. piedalīšanos Eiropas veterānu sporta spēlēs Lignano (Itālija) 2011.gada 11.- 

14.septembrī . 

2. Piešķirt finansējumu biedrībai „Kāla ezera padome” LVL 89,00 (astoľdesmit deviľi lati) 

apmērā dalības maksai sacensībās, atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Madonas novada 

pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”. 

3. Madonas novada pašvaldībai noslēgt līgumu ar biedrību „Kāla ezera padome” par finansējuma 

piešķiršanu un atskaites iesniegšanu. 

41. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta Nr.3DP /3.6.1.1.0. /10/IPIA/ VRAA/ 017/58  "Madonas 

pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

ZIĽO: Nauris VOLKOVS – Attīstības nodaļas vadītājs 

Projekta realizācija uzsākta 2011.gada jūlija mēnesī. Projekta realizācijai, saskaľā ar 

apstiprināto ERAF projektu prognozējami LVL 4184733,00 apmērā. Uzdoto brīdi Projekta ietvaros 

noslēgti līgumi par kopējo summu LVL 36196651,12. Projekta ietvaros vēl nav noslēgti līgumi tikai 

par Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas līdz Rūpniecība ielai) būvdarbu izpildi un 

būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu un projekta ietvaros atlikušas plānotais finansējumus LVL 

565081,88 apmērā tiks novirzīts šo līgumu apmaksai. Plānots, iepriekšminētos līgumi tiks noslēgti 

2012.gada 2.ceturksnī. Madonas novada pašvaldība līdz šim brīdim projektā ir ieguldījusi LVL 

40537,24 pašu līdzekļus. Projekta ietvaros no ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas ir 

saľemts avansa maksājums LVL 1200310,62 apmērā. Atlikusī summa projekta ieviešanas 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai LVL 2943885,14 apmērā ir jānodrošina Madonas novada 

pašvaldībai.  

 Noklausoties N.VOLKOVA sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma 

iesniegumu, ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 12(Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV, ATTURAS –1 (Vineta LAMBERTE), 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Madonas novada pašvaldības ERAF projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0./10/IPIA/VRAA/017/58 

"Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 2943885,14 apmērā ar atmaksas 

termiľu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

2. Aizľēmumu uzsākt lietot 2011.gada oktobra mēnesī, nosakot sekojošu aizľēmuma 

izľemšanas laika grafiku : 

2.1. 2011.gadā LVL 645000,00 

2.2. 2012. gadā LVL 1658364,00 
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2.3. 2013. gadā LVL apmērā 640521,14 

3. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 

ľemšanu LVL 2943885,14 apmērā ERAF projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0./10/IPIA/VRAA/017/58 

"Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

42. Par kredīta ņemšanu Lauku atbalsta dienesta projektam ident. Nr. 11-05-LL15-L413101-

000017 „Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta 

apvienotajā virtuvē” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

ZIĽO: Ilze Dreimane- Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 
   

Ilze Dreimane ziľo, ka 2011. gada 16. jūlijā LAD Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde ir pieľēmusi lēmumu par projekta „‟Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes 

uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē‟‟ apstiprināšanu. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 

13 300,46 (ieskaitot PVN 22%). Pieejams LAD avanss LVL 1635,33 apmērā. 

 Nepieciešamā summa projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai LVL 11665,13. 

 Noklausoties I. Dreimanes  sniegto informāciju un ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, 

Modris ZOMEROVSKIS) ; PRET – NAV;  ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

 NOLEMJ:: 

1. LAD projekta Nr. 11-05-LL15-L413101000017 „Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē LVL 11665,13 apmērā ar 

atmaksas termiľu uz 15 gadiem un atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases procentu 

noteikto procentu likmi. 

2. Aizľēmumu izľemt 2011. gada oktobra mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā. 

3. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 

ľemšanu LVL 11665,13 apmērā. 

4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu 

 

43. Par autobusu nodošanu pagastu pārvaldēm skolēnu pārvadājumu veikšanai 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS- domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

 Saskaľā ar 2010.gada 10.augustā noslēgto līgumu starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru 

un Madonas novada pašvaldību, aģentūra nodrošina autobusu nodošanu pašvaldības īpašumā skolēnu 

pārvadājumu veikšanai Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Pašvaldību 

aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumu” 

ietvaros. 

 Noklausījusies A.Lungeviča sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), 

PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Nodot Madonas novada pašvaldības Mētrienas, Liezēres, Kalsnavas, Ļaudonas pagastu pārvaldēm 

katrai 1 autobusu – VW Crafter skolēnu pārvadājumu veikšanai. 

2. Maiľas rezultātā iegūto autobusu Mercedes – Benz Intouro E nodot Sarkaľu pagasta pārvaldei. 

 

 

Sēdes vadītājs  (paraksts)     A.Ceļapīters 

 

Protokolēja  (paraksts)     L.Liepiľa 


