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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr.6 

Madonā 

 

2011.gada 14.martā 

 

Sēde sasaukta plkst.11.00 

Darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no XXXXX 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no XXXXX 

3. Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāţu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 

2011.gadā 

4. Par skolēnu apmaiľas braucienu uz Vaiji, Vācijā 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziľu uz nekustamo īpašumu 

XXXXXX Sarkaľu pagastā, Madonas novadā 

6. Par  nodokļa piedziľu bezstrīdus kārtībā 

7. Par piekrišanu SIA „Madonas Siltums” līdzdalības iegūšanai SIA „Madonas bio enerģija” 

 

INFORMATĪVAIS JAUTĀJUMS: 

Par projektu "EKO - pilsēta" - Liezēres pagastā 

Par Barkavas arodvidusskolas darbību, jaunas mācību programmas licencēšanu 

 

Sēdi vada – Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Protokolē – Laima LIEPIĽA – administratīvās nodaļas vadītāja 

Piedalās – 

Deputāti: 

Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, ARTIS KUMSĀRS, Vineta 

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

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,  Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE Valdis 

VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Sēdē nepiedalās deputāti: 

Vanda MADERNIECE – slimības dēļ; 

Bruno KOKARS – darba apstākļu dēļ 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības 

izpilddirektors, Biruta VINDELE –Finanšu nodaļas vadītāja, Dzintra STRADIĽA – sabiedrisko 

attiecību speciāliste, Helmuts PUJATS- jurists, Solvita SERŢĀNE – izglītības nodaļas vadītāja, 

Inese SOLOZEMNIECE, Guna GOTLAUFA, Elita STAUNE, Gints HERMANIS 
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Uzaicinātās personas: Silvija SMELTERE – Barkavas arodvidusskolas direktore, Andris 

Ģērmanis – kooperatīvās sabiedrības „Barkavas arodi” valdes priekšsēdētājs,  Staľislavs 

Smelters – Barkavas pagasta padomes vadītājs, Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes 

vadītājs, Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs,  Andris Ozoliľš  

Valērijs BELEKONS, Rūta RAGINSKA REPŠE, SIA „TERRA LIBRE” speciālisti 

LAIPNIECE, VĀRPIĽŠ 

Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils Kazakevičs,  

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Agris LUNGEVIČS, 

Gunita KĻAVIĽA,  Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars 

UDRASS,   Modris ZOMEROVSKIS0, PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome  nolemj: 

 Apstiprināt 2011.gada 14.marta domes ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Informatīvais jautājums: 

Par Barkavas arodvidusskolas darbību, jaunas mācību programmas licencēšanu 

 

Silvija SMELTERE – Barkavas arodvidusskolas direktore 

 Iepazīstina ar Barkavas arodvidusskolas darbu. Skolā mācās 247 audzēkľi, tiek realizētas 4 

izglītības programmas. Skola aktīvi piedalās daţādu projektu realizēšanā. 

Ar nākamo mācību gadu tiks licencēta jauna mācību programma – „laukīpašuma 

apsaimniekotājs”. Šāda veida programma tiek realizēta tikai 4 Latvijas izglītības iestādēs. 

Andris ĢĒRMANIS – Barkavas arodvidusskolas direktora vietnieks 

Skolai ir 56 h zemes, kas reāli tiek apstrādāta. Vietējie zemnieki nāca ar iniciatīvu, ka 

nepieciešami kvalificēti laukīpašuma speciālisti. Vecie speciālisti iziet no aprites, jaunie nenāk 

iekšā. Pietrūkst kvalificēta darba spēka. 

 

ZIĽO: Helmuts PUJATS – Madonas novada pašvaldības jurists 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXXXXX 

 

ZIĽO: Helmuts PUJATS – Madonas novada pašvaldības jurists 

 

     Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziľo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā no XXXXXX 

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

XXXXXX pieder nekustamais īpašums XXXXXX, Sarkaľu pag., Madonas novadā – zeme 

(kadastra numurs 70900070181, platība 0,4259 ha) un ēkas (kadastra numurs 70900070181 001, 

platība 856,- m
2
, kadastra numurs 70900070051005, platība 125,50 m

2
).  

     Madonas novada pašvaldība XXXXXX ir izsniegusi administratīvos aktus: 

- pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2008.gadam            

par zemi un ēkām, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām, 

paziľojums ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams; 

- pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2009.gadam, ar kuru 

aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām, paziľojums stājies spēkā un tas 

kļuvis neapstrīdams; 

- pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam, ar kuru 

aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām, paziľojums stājies spēkā un tas 

kļuvis neapstrīdams; 
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- pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam, ar kuru 

aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām, paziľojums stājies spēkā un tas 

kļuvis neapstrīdams (ľemot vērā to, ka zvērinātais tiesu izpildītājs Zemi un Ēku atsavina 

piespiedu izsoles ceļā, Pašvaldība saskaľā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

7.panta trešās daļas 2.punktu lēmumā par parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīda 

kārtībā iekļauj arī nekustamā īpašuma nodokļa summu par 2011.gadu, proti, par laika 

periodu līdz tiesas nolēmumam, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsoli (par ko tiks 

veikt pārrēķins atbilstoši faktiskajiem apstākļiem)).   

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

2008., 2009., 2010.gadu un 2011.gadu un uz 14.03.2011. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 

LVL 432,06 apmērā, kur LVL 368,36 ir pamatparāds, bet LVL 63,70 ir nokavējuma nauda: 

- par ēkām nodokļa parāds ir LVL 7,62 apmērā, kur LVL 7,62 ir pamatparāds, bet LVL (---) 

ir nokavējuma nauda; 

- par zemi nodokļa parāds ir LVL 424,44 apmērā, kur LVL 360,74 ir pamatparāds, bet          

LVL 63,70 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 16.02.2011. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./11/360 „Par piespiedu izpildi” XXXXX 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 08.03.2011. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 23.02.2011.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

minētajā termiľā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no XXXXX 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 – 14(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no XXXXXX par labu Madonas novada pašvaldības Sarkaľu 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu XXXXXX Sarkaľu pag., Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra 

numurs 70900070181) un ēkām (kadastra numurs 70900070181 001 un 70900070051005) LVL 

432,06 apmērā, kur LVL 368,36 ir pamatparāds, bet LVL 63,70 ir nokavējuma nauda, piedziľu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

     2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam 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 Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXXXXXXXX 

ZIĽO: Helmuts PUJATS – Madonas novada pašvaldības jurists 

 

 

     Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziľo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā no XXXXXXXX 
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     Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

XXXXXXXX, Madonas novadā – zeme (kadastra numurs 70010010126, platība 2433,00 m
2
) un 

ēka (kadastra numurs 70010010126001, platība 251,00 m
2
).  

     Madonas novada pašvaldība XXXXXXX ir izsniegusi sekojošus administratīvos aktus: 

- pašvaldības maksāšanas paziľojumus par nekustamā īpašuma nodokli 2007.gadam            

par zemi un ēku, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis un kura pamatparāds kopā 

ir LVL 30,91 apmērā, paziľojumi ir stājusies spēkā un kļuvuši neapstrīdami; 

- 26.02.2008. pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2008.gadam Nr. 08-2018, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 13,69 apmērā, paziľojums stājies spēkā 02.02.2008. un 02.03.2008. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 27.02.2008. pašvaldības maksāšanas paziľojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2008.gadam Nr. 08-2066, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēku                

LVL 187,88, paziľojums stājies spēkā 03.02.2008. un 03.03.2008. tas kļuva neapstrīdams; 

- 26.01.2009. pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam Nr. 09-1159, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi               

LVL 17,11 apmērā, paziľojums stājies spēkā 05.02.2009. un 05.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 26.01.2009. pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam Nr. 09-1160, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēku                 

LVL 187,88 apmērā, paziľojums stājies spēkā 05.02.2009. un 05.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 23.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-1772, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi               

LVL 21,39 apmērā, paziľojums stājies spēkā 02.03.2010. un 02.04.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 02.08.2010. pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-6292, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēku               

LVL 35,09 apmērā, paziľojums stājies spēkā 11.08.2010. un 11.09.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 02.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-4388, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēku un Zemi              

LVL 90,56 apmērā, paziľojums stājies spēkā 18.02.2011. un 17.03.2011. tas kļūs 

neapstrīdams (ľemot vērā to, ka zvērinātais tiesu izpildītājs Zemi un Ēku atsavina 

piespiedu izsoles ceļā, Pašvaldība saskaľā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

7.panta trešās daļas 2.punktu lēmumā par parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīda 

kārtībā iekļauj arī nekustamā īpašuma nodokļa summu par 2011.gadu, proti, par laika 

periodu līdz tiesas nolēmumam, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsoli (par ko tiks 

veikt pārrēķins atbilstoši faktiskajiem apstākļiem)).   

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

2007., 2008., 2009., 2010. un 2011.gadu un uz 14.03.2011. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir            

LVL 775,49 apmērā, kur LVL 584,51 ir pamatparāds, bet LVL 190,98 ir nokavējuma nauda: 

- par zemi nodokļa parāds ir LVL 102,35 apmērā, kur LVL 84,40 ir pamatparāds, bet      

LVL 17,95 ir nokavējuma nauda; 

- par ēku nodokļa parāds ir LVL 673,14 apmērā, kur LVL 500,11 ir pamatparāds, bet      

LVL 173,03 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 14.02.2011. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./11/352 „Par piespiedu izpildi” XXXXXX 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 08.03.2011. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 21.02.2011.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

minētajā termiľā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no XXXXXX ir piedzenami šī lēmuma 

piespiedu izpildes izmaksas.   
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 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 – 14(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no XXXXXXXXX, par labu Madonas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu 

Raiľa ielā 22, Madonā, Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs 70010010126) 

un ēkas (kadastra numurs 70010010126001) LVL 775,49 apmērā, kur LVL 584,51 ir 

pamatparāds, bet LVL 190,98 ir nokavējuma nauda, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

     2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam 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 Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

 

3. Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 

2011.gadā 

ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Saskaľā ar Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes iestāţu sniegtajiem 

pakalpojumiem”, saskaľā ar Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļas aprēķiniem, 

noklausījusies Solvitas SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13(Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, , Andris SAKNE, Rihards 

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

PRET – NAV; ATTURAS – 1 (Valentīns RAKSTIĽŠ) Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamata un vispārizglītojošo skolu izglītojamo 

uzturēšanas izmaksas saskaľā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pirmsskolas audzēkľu uzturēšanas izmaksas 

saskaľā ar pielikumu Nr.2. 

Pielikumi pievienoti protokolam. 

 

4. Par skolēnu apmaiņas braucienu uz Vaiji, Vācijā 

Ziľo: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Noklausījušies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13(Andrejs 

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

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

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

PRET – NAV; ATTURAS – 1 (Andris SAKNE) Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 



 6 

1. Apstiprināt grupas sastāvu skolēnu apmaiľas braucienam laikā no š.g. 1. līdz 8.aprīlim uz 

Vaiji, Vācijā. 

2. Segt ceļa izdevumus līdz Ls 2950,00 (divi tūkstoši deviľi simti piecdesmit latu) apmērā no 

izglītības pasākumiem paredzētājiem līdzekļiem skolēnu apmaiľai ar Vaiji. 

3. Noteikt ceļa izdevumu segšanai līdzdalības maksu Ls 35,00 (trīsdesmit pieci lati) Madonas 

novada skolu skolēniem un Ls 135,00 ( viens simts trīsdesmit pieci lati) Cesvaines, Ērgļu, 

Lubānas un Varakļānu novada pašvaldībā deklarētajam skolēnam. 

Grupas saraksts pievienots protokolam. 

 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu uz nekustamo 

īpašumu XXXXXXX Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāja Andra 

Simtnieka 2011. gada 14. marta iesniegumu ar lūgumu pieľemt lēmumu par nodokļa parāda 

piedziľu uz XXXXXX reģ. Nr. 40003299219, piederošo nekustamo īpašumu XXXXX (kadastra 

Nr. 7090-007-0158), atrodas Sarkaľu pagastā, Madonas novadā, sakarā ar parāda piedziľu. 

Iesniegumam pievienota Maksātnespējas procesa administratora Marijas Kaľepes 

21.02.2011. Nr. 37/110 vēstule XXXXX nekustamā īpašuma nodokļa parāda precizēšana” par 

izpildu darbības piedziľas vēršanas uzsākšanu uz parādniekam SIA „Saknīšu īpašumi” 

nekustamo īpašumu XXXXX, Sarkaľu pagastā, Madonas novadā (kadastra Nr. 7090-007-0158). 

Atbildot uz Maksātnespējas procesa administratora Marijas Kaľepes lūgumu darām zināmu, 

ka uz 11.03.2011. XXXXXX piederošo nekustamo īpašumu XXXXXX, Sarkaľu pagasts, 

Madonas novads (kadastra numurs 709-007-0158) nodokļa parāds sastāda Ls 78.74, nokavējuma 

nauda Ls 51.52, un nekustamā īpašuma nodoklis 2011. gadam Ls 11.75, kopā Ls 142.01. 

Maksāšanas paziľojums par nekustamā īpašuma nodokli nosūtīts pa pastu Maksātnespējas 

procesa administratoram Marijai Kaľepei 2011. gada 11. martā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. 

punktu, kurā teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaľā ar 

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

18. panta pirmās daļas 11. punktu, 26. pantu un 20. panta 3. punktu, Administratīvā procesa 

likuma 358. panta otro daļu, PAR – 14(Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ,  Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no XXXXXX reģ. Nr. 40003299219, par labu Madonas novada pašvaldības 

Sarkaľu pagasta pārvaldei nenomaksāto uz 11.03.2011. nekustamā nodokļa parādu, 

nokavējuma naudu un par nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadam kopā Ls. 142.01 

(viens simts četrdesmit divi lati 01 santīmi) par īpašumu XXXXXX Sarkaľu pagasts, 

Madonas novads, kadastra Nr. 7090-007-0158. 

2. Lēmumu nosūtīt Maksātnespējas procesa administratoram Marijai Kaľepei, juridiskā 

adrese: Cēsu iela 25-3, Rīga, LV-1012. 

 

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 Valmierā, Voldemāra Baloţa ielā 13a. 
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6. Par  nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā 

ZIĽO: Staľislavs SMELTERS- Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Madonas novada Barkavas pagasta 

pārvaldes 2011. gada 9.marta iesniegumu Nr. BAR/1-09/11/39 ar lūgumu pieľemt lēmumu par 

noteiktajā laikā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas 

piedzīšanu bezstrīdus kārtībā šādām personām: 

XXXXXXXXXX 

 

Ľemot vērā Barkavas pagasta pārvaldes iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

18.panta 11.punktu un 26.pantu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likumā noteikto 

administratīvā akta piespiedu izpildes kārtību, atklāti balsojot: PAR – 14(Andrejs 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

 Piedzīt bezstrīdus kārtībā par labu Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu no: 

XXXXXXXXXXXXXX 

 piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

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

daļu. 

7. Par piekrišanu SIA „Madonas Siltums” līdzdalības iegūšanai SIA „Madonas bio 

enerģija” 

ZIĽO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

        SIA „GP Solution“ ir izteikusi piedāvājumu SIA „Madonas Siltums” iegādāties 51% no SIA 

„Madonas bio enerģija” kapitāla daļām, kas dibināta ar mērķi uzbūvēt Madonā koģenerācijas 

staciju. Koģenerācijas jauda plānota tāda, lai elektroenerģijas raţošanas procesā radītais 

siltumenerģijas daudzums būtu pilnībā apkures sezonā lietderīgi izmantots. Pēc koģenerācijas 

stacijas uzbūvēšanas SIA „Madonas Siltums” vairs nebūs nepieciešams ieguldīt būtiskus 

līdzekļus siltumenerģijas raţošanas iekārtu atjaunošanā un modernizācijā. Siltumenerģija no SIA 

„Madonas bio enerģija” tiks pārdota par cenu, kas būs būtiski mazāka par SIA „Madonas 

Siltums” siltumenerģijas raţošanas tarifu. SIA „Madonas Siltums” līdzdalība SIA „Madonas bio 

enerģija” nepieciešama, lai nodrošinātu  tiešu kontroli par lēmumiem, kas skars koģenerācijas 

stacijas būvniecības procesu, siltumenerģijas raţošanas cenu un raţošanas procesu.  

 

Debatēs piedalās Uldis LIELVALODIS, Artūrs GRANDĀNS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Rihards SALĪTIS, Andris SAKNE, Andris OZOLIĽŠ, Modris ZOMEROVSKIS, 

Agris LUNGEVIČS 

Sagatavotais lēmumprojekts: 

        SIA „GP Solution“ ir izteikusi piedāvājumu SIA „Madonas Siltums” iegādāties 51% no SIA 

„Madonas bio enerģija” kapitāla daļām, kas dibināta ar mērķi uzbūvēt Madonā koģenerācijas 

staciju. Koģenerācijas jauda plānota tāda, lai elektroenerģijas raţošanas procesā radītais 

siltumenerģijas daudzums būtu pilnībā apkures sezonā lietderīgi izmantots. Pēc koģenerācijas 

stacijas uzbūvēšanas SIA „Madonas Siltums” vairs nebūs nepieciešams ieguldīt būtiskus 

līdzekļus siltumenerģijas raţošanas iekārtu atjaunošanā un modernizācijā. Siltumenerģija no 
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SIA „Madonas bio enerģija” tiks pārdota par cenu, kas būs būtiski mazāka par SIA „Madonas 

Siltums” siltumenerģijas raţošanas tarifu. SIA „Madonas Siltums” līdzdalība SIA „Madonas bio 

enerģija” nepieciešama, lai nodrošinātu  tiešu kontroli par lēmumiem, kas skars koģenerācijas 

stacijas būvniecības procesu, siltumenerģijas raţošanas cenu un raţošanas procesu.  

        Noklausījušies domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera sniegto informāciju, 

iepazinušies ar nodomu protokolu Nr.1/2011; Vienošanos Nr.1/2011 starp SIA „Madonas bio 

enerģija” dalībniekiem; SIA „Madonas bio enerģija” statūtu projektu, u.c. SIA „Madonas 

Siltums” un SIA „Madonas bio enerģija” iesniegto dokumentu  saturu, atklāti balsojot: PAR – ; 

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

                                       

1.Apstiprināt Nodomu protokolu Nr.1/2011; 

2. Uzdot SIA „Madonas Siltums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim A.Ceļapīteram, atbilstoši 

likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta 2.daļā un 

64.panta 2
2
.daļā noteiktajā kārtībā pieľemt lēmumu piekrist SIA „Madonas Siltums” līdzdalībai 

SIA „Madonas bio enerģija”; 

3.Darbam SIA „Madonas bio enerģija” valdē pilnvarot  _______________________.  

4. Apstiprināt Vienošanos Nr.1/2011 starp SIA „Madonas bio enerģija” dalībniekiem; 

5. Saskaľot SIA „Madonas bio enerģija” statūtu projektu; 

6. SIA „Madonas Siltums”, pirms Nodomu protokola parakstīšanas, iepazīties ar visiem SIA 

„Madonas bio enerģija” tehniskajiem un finanšu dokumentiem, kā arī noslēgtajiem līgumiem, ja 

nepieciešams, piesaistot neatkarīgus ekspertus.” 

netika atbalstīts. Jautājums vēl tiks skatīts kādā no Madonas novada pašvaldības domes sēdēm. 

 

Informatīvais jautājums 

Par projektu „EKO – pilsēta”- Liezēres pagastā. 

Rūta RAGINSKA REPŠE iepazīstina ar nākotnes vīzijām, sapľiem.  EKO pilsēta tas nav 

ciemats, nav nekustamā īpašuma projekts, tas ir kā virziens. 

Liezēres pagastā ir iegādāta zeme 800 h platībā, kas robeţojas ar Vecpiebalgas novadu. Pašlaik 

tiek meklēta starptautiska kompānija, kas izstrādātu māsterplānu.   

Madonas novads piesaistīja ar ainavu, reljefu, dzīvo kultūru, tradīcijām. 

Vīzijas: 

1) SPA centrs, viesnīcas ar 500 istabiľām; 

2) Mazais bizness – privātais bizness 

3) Kultūra, atpūta, sports 

4) Lauksaimniecība, meţsaimniecība 

Nākotnē bērnudārza izveide. 

Ekoloģiski tīra pārtika, jānāk no tuvākās apkārtnes. Veselīga sociālā vide, pieejama izglītības 

sistēma. Jāsakārto esošās lietas, dabas parka izveide. Šis ir ilgtermiľa projekts. No Madonas 

novada pašvaldības tiek gaidītas idejas, priekšlikumi. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

Sēdes vadītājs       A.Ceļapīters 

Sēdes protokolētājs      L.Liepiľa 

 


