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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKARTAS SĒDES PROTOKOLS 

Madonā 

 2012.gada 21.augustā        Nr.18 

Sēdi atklāj plkst.16.00 

Sēdi slēdz plkst.17.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Agris LUNGEVIČS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA 

Sēdē piedalās – 

Deputāti: Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Nepiedalās deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA -  atrodas darba braucienā. 

Deputāts Valentīns Rakstiņš nepiedalās 3. un 5. jautājuma izskatīšanā un balsojumā. 

Administrācijas darbinieki: Āris Vilšķērsts – izpilddirektors, Solvita Seržāne – Izglītības 

nodaļas vadītāja, Indra Kārkliņa – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste, Andris Rieba – Būvvaldes vadītājs 

Pagastu pārvalžu vadītāji:  

Artis Mūrmanis – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Agris Lungevičs iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR -  15 ( Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

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

Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV ;  

ATTURAS – NAV , Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt 21.08.2012. Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

1. Par iespēju turpināt būvniecību ,,xxx”, Liezēres  pagastā, Madonas novadā. 

2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai precizēšanu. 

3. Par projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100-

000146  ieviešanu.  

4. Par Madonas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības 

budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” apstiprināšanu. 

5. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011.gada 

29.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz 

transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 

apstiprināšanu. 
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1. Par iespēju turpināt būvniecību ,,xxx, Liezēres  pagastā, Madonas novadā  

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2012.gada 12. jūnijā konstatēja, ka 

nekustāmajā īpašumā ,,xxx”, Liezēres pagastā tiek veikta saimniecības ēkas būvniecība bez 

būvvaldē akceptēta tehniskā projekta un būvatļaujas. Nekustamā īpašuma īpašnieki ir xxx.  

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību 

kompetencē ir kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā 

administratīvajā teritorijā; 

2012.gada 7. augustā xxx  ir sastādīti Administratīvo pārkāpumu protokoli, kur atbildība 

par šiem pārkāpumiem paredzēta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

152.panta 1.daļas nosacījumiem. Lēmuma pieņemšanai par administratīvā soda uzlikšanu  

būvinspektors lietas materiālus ir nodevis Madonas novada pašvaldības Administratīvai 

komisijai.   

Tātad no iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā ,,xxx”, Liezēres  pagastā, 

Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 1. panta 21. punktu, patvaļīga būvniecība — būvdarbi, kas 

tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot Vispārīgajos 

būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 16. panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar 

pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta ceturto daļu, ja būvniecība notiek bez 

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei.  

Saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta piekto daļu, ja būvinspektora konstatētos 

pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieņemt vienu no šādiem 

motivētiem lēmumiem:  

1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības 

turpināšanai;  

2) lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas 

un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē lietas apstākļi un 

jāpieņem viens no lēmumiem: 

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga- ja 

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības. 

3) par administratīvā akta izdošanu- ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka 

administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības. 

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta piektā daļa nosaka, ja 

būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt norādot 

nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. 

Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod.  

Piemērojamā tiesību norma (Būvniecības likuma 30.panta 5.daļa) dod iestādei arī rīcības 

brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījuma izdot lēmumu par 

iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Rīcības 

brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts augstāks taisnīguma līmenis 

individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var izmantot tikai šim nolūkam. 
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Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta 

piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot 

personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas 

tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

Ņemot vērā to, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams 

sabiedrības ieguvums, pieņemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt, kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieņemts lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku 

novēršanu, tas ir zemesgabala, būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, tādejādi ierobežojot 

Būvniecības pasūtītāja tiesības turpināt objektu būvniecību atbilstoši būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Pieņemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, tas ir zemesgabala, 

būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, būtiski tiktu ierobežotas Būvniecības pasūtītāja 

tiesības turpināt būvniecību un patvaļīgi uzbūvētās būves nojaukšana šajā gadījumā nebūtu 

lietderīga tamdēļ, ka tas radītu finansiālus zaudējumus pasūtītājam, tas ir, tiktu nojaukta 

patvaļīgi uzbūvētā būve, kuru pēc būvatļaujas saņemšanas pasūtītājs atkal būvētu no jauna, kā 

arī sabiedrība no šī procesa neiegūtu nekādu labumu, tieši otrādi, būvniecības process tiktu 

pagarināts un papildus tiktu izlietoti gan cilvēku gan enerģētiskie, gan ekoloģiskie un finanšu 

resursi, kā arī radīti lieki būvniecības atkritumi. 

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, kā arī piemērojot administratīvā 

procesa principus, Madonas novada pašvaldības dome uzskata, ka nav konstatējams tāds 

nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotās būvniecības turpināšana 

nekustamajā īpašumā ,,xxx’’, Liezēres pagastā, Madonas novadā, un pieņemams lēmums par 

būvniecības radīto seko novēršanu. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu 

minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

Tātad ir secināms, ka lēmuma pieņemšana par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu būtu 

pretrunā ar samērības principu. 

Tātad, no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir 

secināms, ka nekustamā īpašuma ,,xxx”, Liezēres pagastā Madonas novadā tā īpašniekiem 

xxx ir sastādīti administratīvie protokoli un lēmuma pieņemšanai ar šo pārkāpumu saistītie 

lietas materiāli nodoti Madonas novada pašvaldības Administratīvai komisijai, visi nosacījumi 

būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecības 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, pēc domes lēmuma pieņemšanas. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 

9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Būvniecības likuma 30.panta 5.daļas 1.punktu, 

ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR -  15 ( Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

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

Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV ;  

ATTURAS – NAV , Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Būvniecības pasūtītājam xxx atļaut turpināt būvniecību kopīpašumā ,,xxx”, Liezēres 

pagastā, Madonas novadā un līdz 2012.gada 1. oktobrim izpildīt sekojošus nosacījumus 

būvniecības turpināšanai: 

 

1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Madonas novada 

pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu saimniecības ēkas jaunbūvei ,,xxx’’, Liezēres 

pagastā, Madonas novadā; 

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības Būvvaldē 

saņemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 
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2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai precizēšanu 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

Madonas novada pašvaldības domes sēdē 2011. gada 29. novembrī tika pieņemts 

lēmums - “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”. Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ar 2012. gada 6.marta lēmumu Nr.553 ir 

apstiprinājusi ERAF iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta 

Jaunkalsnavas ciemā”, vienlaikus norādot kādi precizējumi ir jāveic pievienotajos 

dokumentos. Madonas novada pašvaldības domes sēdē 2012. gada 17. maijā tika apstiprināts 

precizētais tehniski ekonomiskais pamatojums.  

Sakarā ar PVN likmes maiņu no šā gada 1 jūlija un precizējot atsevišķas izmaksas ir 

mainījušās projekta kopējās izmaksas, samazinoties par LVL 3440,97.  

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” un SIA 

„Tinas taka” ir sagatavots projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas 

pagasta Jaunkalsnavas ciemā” Tehniski – ekonomiskā pamatojuma aktualizācija (TEP). TEP 

tālākai virzīšanai atzinuma saņemšanai no LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju 

būvniecības projektu vērtēšanas komisijas, nepieciešams pašvaldības lēmums par  TEP 

apstiprināšanu.  

Uzklausot Arta Mūrmaņa sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

(Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV;  ATTURAS – NAV , Madonas 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Tinas taka” izstrādāto un 2012. gadā iesniegto tehniski ekonomisko 

pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas 

ciemā”. 

 

2.Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 423 885,99 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

 

350 319,00 

Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts  

   Pašvaldības galvojums/ kredīts 52 547,85 

   KF/ERAF finansējums 297 771,15 

Cits (norādīt) 0,00 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 566,99 

 

3.Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Mērķis Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes 

mērķa īstenošanai  

Kvalitatīvas dzīves vides 

nodrošināšana 

Aktivitāte „Būvniecība”-ūdensapgādes 

kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes 

pakalpojumu pieejamības paplašināšana 

nodrošinās kvalitātes prasībām atbilstoša 

dzeramā ūdens piegādi centralizētajā 

ūdensapgādē. 

Aktivitāte ietver: 
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Mērķis Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes 

mērķa īstenošanai  

1gab. Ūdens rezervuāra (V=100m3) ar 2. 

pacēluma sūkņu stacijas izbūve; 

435 m ūdensvada rekonstrukcija; 

1037 m ūdensvada izbūve; 

Vides piesārņojuma samazināšana Aktivitāte „Būvniecība”- notekūdeņu 

savākšanas pakalpojumu pieejamības 

paplašināšana samazinās vidē novadītā 

piesārņojuma apjomu. 

Aktivitātes ietver: 

25 ēkām nodrošināt iespēju pieslēgties 

centralizētai notekūdeņu savākšanas 

sistēmai; 

1gab. NAI izbūve (Q=2,2 m3/dnn) 

1 gab. KSS izbūve; 

20 m kanalizācijas spiedvada izbūve; 

1788 m kanalizācijas kolektora izbūve  

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska 

samazināšana 

Aktivitāte „Būvniecība”- notekūdeņu 

savākšanas pakalpojumu pieejamība 

samazinās vidē novadītā Pkop piesārņojuma 

apjomu, kas veicina ūdenstilpju 

eitrofikāciju. 

Aktivitātes ietver: 

25 ēkām nodrošināt iespēju pieslēgties 

centralizētai notekūdeņu savākšanas 

sistēmai; 

1gab. NAI izbūve (Q=2,2 m3/dnn) 

1 gab. KSS izbūve; 

20 m kanalizācijas spiedvada izbūve; 

1788 m kanalizācijas kolektora izbūve 

Ūdens resursu racionālu izmantošanu Aktivitāte „Būvniecība ūdensapgādes 

kvalitātes uzlabošana nodrošinās avāriju 

skaita samazinājumu centralizētajā 

ūdensapgādes sistēmā.  

Aktivitāte ietver: 

453 m ūdensvada rekonstrukcija; 

1gab. Ūdens rezervuāra (V=100m3) ar 2. 

pacēluma sūkņu stacijas izbūve; 

Energoresursu racionālu izmantošana Aktivitāte „Būvniecība”- ūdensapgādes 

kvalitātes uzlabošana 

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas un 

ūdens rezervuāra ar 2. pacēluma sūkņu 

staciju uzstādīšanas rezultātā samazināsies 

ūdens zudumi. 

Aktivitāte ietver: 

453 m ūdensvada rekonstrukcija; 

1gab. Ūdens rezervuāra (V=100m3) ar 2. 

pacēluma sūkņu stacijas izbūve; 

 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” ieguldījuma daļu 

LVL 52 547,85, kas sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot 

iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai LVL 297 771,15. 
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4. SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā 

izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.   

5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 

normas. 

6. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas 

ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

3. Par projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-

L32100-000146   ieviešanu  

ZIŅO: INDRA KĀRKLIŅA –Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa 

informē, ka projekta 2011. gada 25. augustā ir uzsākta projekta „Kultūras un sporta 

infrastruktūras attīstība Barkavā”  ID Nr. 11-05-L32100-000146 īstenošana.  

Projekta ietvaros tika veikta iepirkuma procedūra stadiona vienkāršotās 

rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbiem un estrādes rekonstrukcijas un labiekārtošanas 

darbiem. Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, tās ietvaros netika saņemts neviens pretendenta 

piedāvājums. Ņemot vērā, ka netika iesniegts neviens pretendenta piedāvājums, tika 

izsludināta atkārtota iepirkuma procedūra ar nosacījumu, ka iepirkuma procedūrā piedalās 

pretendenti, kas ir uzaicināti. Iepirkuma procedūras ietvaros tika iesniegti 3 piedāvājumi SIA 

„MDM – 85”, SIA „Scandibus” un SIA „Latvijas autoceļu uzturētājs”.  

Taču, ņemot vērā, ka projekta ietvaros apstiprinātais pieejamais finansējums „Stadiona 

vienkāršotās rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbiem” ir Ls 54 450,00 (t.sk. PVN Ls 

9 450,00), iepirkuma procedūras ietvaros tika iesniegts piedāvājums ar zemāko cenu par 

66 281,86 (t.sk. PVN – Ls 11503,46). Izvērtējot iesniegto pretendenta piedāvājumu un 

projekta ietvaros pieejamo finansējumu, ir izveidojies sadārdzinājums Ls 11 831,86 (t.sk. 

PNV Ls 2 053,46). 

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 (Daiga Elga ĀBOLA, 

Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); 

PRET – NAV;  ATTURAS – NAV , Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

Slēgt būvdarbu līgumu ar SIA „MDM-85” par iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvāto 

cenu LVL 66 281,86 apmērā. 

4. Par Madonas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto 

pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo 

skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” apstiprināšanu 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi noteikumus „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā 

paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” projektu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības 

domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies 

S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR - 14 (Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

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

Vanda MADERNIECE, , Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS  ; PRET –  1 (Valentīns RAKSTIŅŠ);  

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos 

līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai”. 
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Noteikumi pievienoti protokolam. 

 

5. Par saistošo noteikumu Nr.17__ „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 

2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Kārtība, kādā Madonas novada 

pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

iestāžu izglītojamiem” apstiprināšanu 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi saistošo noteikumu „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011.gada 

29.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz 

transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 

projektu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, saskaņā ar Izglītības likuma 

17.pantu, LR Ministru Kabineta 04.08.2009. noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla 

maršrutos”12.punktu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis 

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

MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV; ATTURAS – NAV, 

Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Par grozījumiem Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Kārtība, kādā 

Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un 

vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” (saistošie noteikumi pielikumā). 

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 

rakstu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas novada vēstnesis”. 

4.  Informāciju tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 

rakstu pašvaldības mājas lapā internetā. 

5. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

laikrakstā „Stars” – 06.09.2012. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ā.Vilšķērstam. 

  

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam. 

 

 

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts)  A.Lungevičs 

 

Protokolēja (personiskais paraksts)  L.Liepiņa 


