
 

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 27.OKTOBRĪ        Nr.19 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

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, Bruno KOKARS, Artis 

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

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Sēdē nepiedalās deputāts – Daiga MADERNIECE – darba apstākļu dēļ 

1. Par grozījumiem Ļaudonas vidusskolas štatu sarakstā  

ZIĽO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Ļaudonas pagasta pārvaldes iesniegumu par 

skolēnu autobusa šofera štata vienības izveidi Ļaudonas vidusskolā, jo Ļaudonas pagasta 

pārvalde ir saľēmusi jaunu deviľpadsmit vietīgu autobusu skolēnu pārvadāšanai. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Veikt izmaiľas Ļaudonas vidusskolas štatu sarakstā ar 2011.gada 1.novembri, 

papildinot štatu sarakstu: 

Amata 

nosaukums 

Profesijas kods Amata vienību 

skaits 

Amatalgas 

likme 

Mēneša algas 

fonds 

Autobusa 

vadītājs 

8331 01 1 1,73 Ls/h 290,00 

2.  Par papildus finansējuma piešķiršanu skolēnu autobusa šofera atalgojumam un 

degvielas iegādei 

ZIĽO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Ļaudonas pagasta pārvaldes iesniegumu par 

papildus finansējuma piešķiršanu skolēnu autobusa šofera atalgojumam un degvielas iegādei. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 
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LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Piešķirt papildus finansējumu Ļaudonas pagasta pārvaldei: 

 1.1. Skolēnu autobusa šofera atalgojumam un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas maksājumiem 2011.gada novembrī - decembrī LVL 719,72 (septiľi simti 

deviľpadsmit lati 72 santīmi) 

 1.2. Degvielas iegādei 2011.gada novembrī- decembrī LVL 500,00 (pieci simti lati 00 

santīmi). 

2. Finansējumu piešķirt no budžetā projektu līdzfinansējumam paredzētiem līdzekļiem 

3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Ļaudonas vidusskolai 

ZIĽO:  Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

  

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Ļaudonas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu piešķirt papildus LVL 2961,10 (divi tūkstoši deviľi simti sešdesmit viens lats 10 

santīmi) pedagogu atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

maksājumiem. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt Ļaudonas vidusskolai LVL 2961,10 (divi tūkstoši deviľi simti sešdesmit viens 

lats 10 santīmi) pedagogu atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

maksājumiem no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

4. Par Ļaudonas pagasta pārvaldes ierosinājumu augošā meža (cirsmas) atsavināšanai 

ZIĽO: Ilze DREIMANE- Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

    Madonas novada pašvaldība saľēmusi Ļaudonas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

ierosinājumu par Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Strīdus purvs” 

ar kadastra apzīmējumu 7070 012 0019 augošā meža (cirsmas) atsavināšanu 8 ha platībā, 

iesakot atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu un 9.panta trešo daļu, 

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Atbalstīt ierosinājumu par augošā meža (cirsmas) „Strīdus purvs” 8 ha kopplatībā ar 

kadastra apzīmējumu Nr.7070 012 0019 atsavināšanu, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli. 

2.Uzdot pagasta pārvaldes vadītājai veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu cirsmas 

novērtēšanu un izsoles organizēšanu. 
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5. Par grozījumiem Ļaudonas  pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

 I.Dreimane informē par nepieciešamību veikt grozījumus Ļaudonas pagasta pārvaldes 

2011.gada budžetā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pārdalīt izdevumus Ļaudonas pārvaldes administrācijai, samazinot materiālu iegādes 

izdevumus  par LVL 503,00 palielinot izdevumus pakalpojumiem par LVL 500,00, palielinot 

nodevu nomaksu LVL 3,00. 

2. Iedalīt līdzekļus sabiedriskās kārtības uzturēšanai LVL 150,00 

3. Samazināt izdevumus ugunsdzēsībai materiālu iegādei par LVL 150,00. 

4. Pārdalīt izdevumus nodarbinātības pasākumiem, samazinot materiālu iegādes izdevumus 

par LVL 83,00,  palielinot pakalpojumu apmaksu par LVL 83,00. 

5.Pārdalīt izdevumus komunālai saimniecībai, samazinot materiālu iegādes izdevumus par  

LVL 899,00, palielinot pakalpojumu apmaksu par LVL 450,00, palielinot dabas resursu 

nodokļa nomaksu par  LVL 100,00 un palielinot pamatlīdzekļu iegādes izdevumus - koka 

tualetes Mētrienas un Pārupes kapos  par LVL 349,00.   

6. Palielināt līdzekļus ielu apgaismojumam elektroenerģijas nomaksai par LVL 400,00. 

7. Samazināt līdzekļus mājokļu attīstībai materiālu iegādei par LVL 400,00. 

8. Palielināt līdzekļus kultūras namam pakalpojumu apmaksai par LVL 400,00, materiālu 

iegādes – sagataves soliem - izdevumiem LVL 420,00 no Ļaudonas  pagasta pārvaldes 

budžeta neizlietotajiem līdzekļiem  

9. Pārdalīt izdevumus vidusskolai, samazinot izdevumus materiālu iegādei Ls 2969, palielinot 

izdevumus karstā ūdensvada remontam LVL 2685,00, palielinot pievienotās vērtības nodokļu 

nomaksu  LVL 284,00.  

10.Pārdalīt izdevumus sociālās aprūpes centram, samazinot materiālu iegādes  izdevumus  par 

LVL 349,00, palielinot pamatlīdzekļus - veļas mazgājamās mašīnas iegādes izdevumus par 

LVL 349,00.      

 

  Izdarīt sekojošus grozījumus Ļaudonas pagasta pārvaldes 2011.gada  speciālajā 

budžetā: 
1. Pārdalīt izdevumus no dabas resursu nodokļa līdzekļiem, palielinot pakalpojumu apmaksai 

LVL 565,00 transporta pakalpojumiem Kalniešu izgāztuves sakārtošanai un LVL 65,00 

notekūdeľu analīžu apmaksai, samazinot materiālu iegādes izdevumus par LVL 500,00 un 

LVL 65,00 no DRN neizlietotajiem līdzekļiem. 

 

2. Pārdalīt izdevumus ceļu uzturēšanai, samazinot pakalpojumu apmaksu par LVL 993,00, 

palielinot darba samaksu līgumdarbiniekiem(autogreideristam un laukumu appļaušana) par 

LVL 800,00 un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samaksai par LVL 193,00. 

6. Par grozījumiem  30.03.2010. Madonas novada pašvaldības domes sēdes lēmumā 
(prot.Nr.8; 5.p) Lazdonas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādī 

ZIĽO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada 

11.oktobra vēstuli Nr. LAZ/1-10/11/62 ar lūgumu pieľemt lēmumu par Lazdonas pagasta 

pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža izmaiľām. 
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Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādī (apstiprināts 

30.03.2010. Madonas novada pašvaldības domes sēdē, prot.Nr.8; 5.p.) un izteikt 20.punktu 

šādā redakcijā:  

Nr.p.k Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums, Ls 

20. 
Nedzīvojamo telpu nomas maksa 

mēnesī, saskaľā ar līgumiem 
m 

2
 0,80 Ls 

2. Grozījumi maksas pakalpojumu cenrādī stājas spēkā 2011.gada 1.novembrī.  

7. 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 

12.oktobra vēstuli Nr. LAZ/1-10/11/63 ar lūgumu pieľemt lēmumu par Lazdonas pagasta 

pārvaldes 2011.gada pamatbudžeta izmaiľām. 

 Noklausoties sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes budžetā:  

1. Palielināt izdevumus pamatbudžetā kopā par LVL 2300,00 (no budžeta līdzekļu atlikuma 

uz gada sākumu LVL 2300,00) un veikt sekojošas izmaiľas pārvaldes iestāžu budžetos: 

Valdības funkcijai 09.200 - Lazdonas pamatskola – palielināt izdevumus par LVL 816,00 

t.sk.: 

- Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 

5000 – palielināt par LVL 816,00 (no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu) - 

Lazdonas pamatskolas biroja preču, degvielas un inventāra iegādes izdevumu apmaksai - 

izdevumu kods 2300 

Valdības funkcijai 09.600 – Izglītības papildu pakalpojumi- palielināt izdevumus par LVL 

1484,00 t.sk.: 

- Pensijas un sociālie pabalsti naudā – palielināt par LVL 1484,00 (no budžeta līdzekļu 

atlikuma uz gada sākumu)- skolēnu braukšanas izdevumu uz Madonas pilsētas izglītības 

iestādēm apmaksai - izdevumu kods 6200 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no Mētrienas 

pagasta zemnieku saimniecības „XXX” 

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Vidzemes apgabaltiesas iecirkľa Nr.93 

zvērinātas tiesu izpildītājas Lienes Bergas, juridiskā adrese: Jūras iela 3, Limbaži, LV-4001, 

2011.gada 23.septembra pieprasījumu Nr.5761 (reģistrēts Aronas pagasta pārvaldē 

30.09.2011. ar Nr. ARO/1-13.2/11/352-Z) ar lūgumu sniegt ziľas, vai uz zemnieku 

saimniecības „XXX”, reģistrācijas Nr.XXX, vārda reģistrētā nekustamā īpašuma „XXX”, 

Aronas pagasts, Madonas novads, ir nenomaksāti nekustamā īpašuma nodokļa parādi, ľemot 
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vērā, ka pamatojoties uz Madonas rajona tiesas lēmumu Nr.3-12/0401-11, nekustamais 

īpašums tiek pārdots izsolē.  

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus, tika konstatēts: 

Nekustamam īpašumam „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.XXX) 

aprēķinātais nodoklis par zemi pēc stāvokļa uz 04.10.2011. sastāda Ls 2092.58 (divi tūkstoši 

deviľdesmit divi lati 58 santīmi), tai skaitā: parāds Ls 1199.34, nokavējuma nauda Ls 244.33. 

Maksāšanas paziľojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam izsūtīts pa pastu 

21.01.2011. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam Mētrienas pagasta zemnieku 

saimniecībai „XXX”, juridiskā adrese: „XXX”, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas 

novads, kā arī 30.11.2010. izsūtīts atgādinājums Nr. ARO/4-07/10/330 par nokavēto 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.   

2009., 2010. un 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus zemnieku 

saimniecība „XXX” nav veikusi, līdz ar to nenomaksātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

par zemi pēc stāvokļa uz 04.10.2011. sastāda: pamatparāds LVL 1686,03, nokavējuma nauda 

LVL 244,33, kopā: LVL 1930,36 (viens tūkstotis deviľi simti trīsdesmit  lati 36 santīms). 

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

2.daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaľā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus 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 daļas 

11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ľemot vērā Aronas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, un pamatojoties uz 

30.09.2011. saľemto zvērināta tiesu izpildītāja L.Bergas 23.09.2011.pieprasījumu Nr.5761, 

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Mētrienas pagasta zemnieku saimniecības „XXX”, 

reģistrācijas Nr.55401018801, juridiskā adrese: „XXX”, Mētriena, Mētrienas pagasts, 

Madonas novads”, par labu Aronas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu „xxx, Aronas pagasts, Madonas novads” 

ar kadastra Nr. XXX par kopējo summu LVL 1930,36 (viens tūkstotis deviľi simti trīsdesmit 

lati 36 santīmi), (uz 04.10.2011. pamatparāds LVL 1686,03, nokavējuma nauda LVL 244,33), 

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. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no L. B. 

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Vidzemes apgabaltiesas iecirkľa Nr.93 

zvērinātas tiesu izpildītājas Lienes Bergas, juridiskā adrese: Jūras iela 3, Limbaži, LV-4001, 

2011.gada 22.septembra pieprasījumu Nr.5687 (reģistrēts Aronas pagasta pārvaldē 

26.09.2011. ar Nr. ARO/1-13.2/11/345-Z)  ar lūgumu sniegt ziľas, vai uz parādnieka L. B., 
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p.k.XXX, vārda reģistrētā nekustamā īpašuma „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads, ir 

nomaksāti nekustamā īpašuma nodokļa parādi, ľemot vērā, ka pamatojoties uz Madonas 

rajona tiesas lēmumu Nr.3-12/0449-11, nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē.  

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus, tika konstatēts: 

Nekustamam īpašumam „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.XXX) 

aprēķinātais nodoklis par zemi un ēkām pēc stāvokļa uz 27.09.2011. sastāda LVL 53,26 

(piecdesmit trīs lati 26 santīmi), tai skaitā: parāds LVL 0,59, nokavējuma nauda LVL 2,43. 

Maksāšanas paziľojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-21127 

izsūtīts pa pastu 20.01.2011. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam L. B., dzīvojošam 

XXX, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā.  

2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus L.B. nav veicis, līdz ar to 

nenomaksātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un ēkām pēc stāvokļa uz 

27.09.2011. sastāda: pamatparāds LVL 37,69, parāds par 2010.gadu LVL 0,59, nokavējuma 

nauda LVL 2,43, kopā: LVL 40,71 (četrdesmit lati 71 santīms). 

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

2.daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaľā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus 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 daļas 

11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ľemot vērā Aronas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, un pamatojoties uz 

26.09.2011. saľemto zvērināta tiesu izpildītāja L.Bergas 22.09.2011.pieprasījumu Nr.5687, 

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no L.B., p.k.XXXX, dzīvojoša XXX, Bērzaunes pagastā, 

Madonas novadā, par labu Aronas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu „XXX, Aronas pagasts, Madonas novads” 

ar kadastra Nr. 7042 004 0051 par kopējo summu LVL 40,71 (četrdesmit lati 71 santīms), (uz 

27.09.2011. pamatparāds LVL 38,28, nokavējuma nauda LVL 2,43), 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. 

10. Par I.I. iesnieguma izskatīšanu 

Ziľo: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Atsaucoties uz 06.10.2011. I.I. vēstuli un tai pievienotajiem dokumentiem (rēķinu kopijas 

8 eks., īres līguma kopija, Bērzaunes pagasta padomes lēmuma kopija ) un ľemot vērā, ka I.I. 

no dzīvojamās mājas XXXX jumta remontam nepieciešamās solidārās LVL 520,04 summas ir 

samaksājis LVL 345,04 un Bērzaunes pagasta pārvalde pabalsta veidā LVL 175,00, kā arī 

uzlabojis dzīvokļa Nr.5 kvalitāti nomainot logu un durvis par kopīgo summu LVL 190,48, un 

pamatojoties uz īres līguma no 01.07.1994 punktu 5.2.4., Bērzaunes pagasta pārvalde iesaka 

dzēst I.I. uzkrāto parādu LVL 183,72 apmērā pret SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums”. 
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Finanšu līdzekļus parāda dzēšanai novirzīt no Bērzaunes pagasta pārvaldes budžeta 

nesadalītajiem līdzekļiem. 

Noklausījusies sniegto informāciju un deputātu viedokļus, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR– 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris 

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

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

 

1. Dzēst I.I. uzkrāto parādu LVL 183,72 apmērā pret SIA „Bērzaunes komunālais 

uzľēmums”.  

2. Finanšu līdzekļus parāda dzēšanai novirzīt no Bērzaunes pagasta pārvaldes budžeta 

nesadalītajiem līdzekļiem. 

11. Par SIA „Dzelzava” realizētās siltumenerģijas tarifa noteikšanu 

ZIĽO: Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 
 

     Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvaldes 

10.10.2011. iesniegumu Nr. DZE/1-10/11/223 ar lūgumu pieľemt lēmumu par SIA 

„Dzelzava” realizētās siltumenerģijas tarifa noteikšanu.  

     Noklausījusies sniegto informāciju un deputātu viedokļus, ľemot vērā Madonas 

novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes, Teritoriālās attīstības un vides 

jautājumu komitejas lēmumus, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

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

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

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt SIA „Dzelzava” ražotās siltumenerģijas tarifu LVL 29,82 par 1 MWh 

(bez PVN). 

2. Apstiprinātais tarifs ir tarifa griesti bāzes gadam un stājas spēkā 2011.gada 

1.novembrī. 

12. Par dāvinājumu 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

           Ošupes pagasta pārvaldē 2011.gada 2.maijā saľemts (reģ.Nr.1-10/11/72) A. K. – B., 

personas kods - XXX, adrese: XXX, Jūrmala, LV 2015, iesniegums par  mauriľa traktora  

PARTNER, modelis P18H122, dāvinājumu Ošupes pagasta pārvaldei , ar norādījumu, ka 

dāvinājums izlietojams pulkveža O.Kalpaka dzimtas māju Ošupes pagasta „Liepsalas” 

uzturēšanai, teritorijas sakopšanai. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Pieľemt pašvaldības īpašumā dāvinājumu no XXX, mauriľa traktoru  PARTNER , 

modelis P18H122. 
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2. Noteikt dāvināmajam mauriľa traktoram PARTNER , modelis P18H122 vērtību LVL 

500,00 (pieci simti) latu. 

3. Mauriľa traktoru PARTNER, modelis P18H122  uzľemt Ošupes pagasta pārvaldes 

pamatlīdzekļu sarakstā. 

4. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma līgumu. 

13. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes 29.012.2009. lēmumu 

(protokols Nr.17;1.p. „Par Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu sniegto 

pakalpojumu izcenojumiem” 

ZIĽO: Ināra MĀLNIECE-Mārcienas  pagasta pārvaldes vadītājs  

 Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja I. Mālniece informē, ka pagasta pārvalde ir 

saľēmusi Mārcienas pamatskolas direktores A. Gudrītes iesniegumu, kurā viľa lūdz sakarā ar 

produktu cenu kāpumu pieľemt lēmumu no 01.11.2011. palielināt bērnu un iestādes 

darbinieku ēdināšanas maksu pamatskolas pirmskolas iestādē. Saskaľā ar Madonas novada 

pašvaldības Domes 29.012.2009. lēmumu (protokols Nr.17;1.p. „Par Mārcienas pagasta 

pārvaldes un tās iestāžu sniegto pakalpojumu izcenojumiem”) pirmsskolas izglītības iestādē 

tika apstiprināta šāda ēdināšanas pakalpojumu maksa: 1 dienas maksa (3 ēdienreizes) 

izglītojamajiem- Ls 0,65 un 1 ēdienreizes (pusdienu) maksa iestādes darbiniekiem- Ls 0,60. 

Skolas direktore  lūdz palielināt ēdināšanas maksu par 1 dienu (3 ēdienreizēm) 

izglītojamajiem  līdz Ls 0,75 dienā un maksu par 1 ēdienreizi pirmskolas  iestādes 

darbiniekiem – līdz Ls 0,75.  Pagasta pārvaldes vadītāja uzskata, ka lūgums attiecībā uz 

izglītojamajiem ir pamatots un atbalstāms. 

 Iepazinusies ar Mārcienas pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par ēdināšanas 

maksas palielināšanu Mārcienas pamatskolas pirmskolas iestādē, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR– 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris 

SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Modris 

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

NOLEMJ: 

 1. Ar 01.11.2011. mainīt Mārcienas pamatskolas un Mārcienas pamatskolas    

pirmsskolas iestādes ēdināšanas maksu un noteikt to šādā apmērā:  

  1.1.Pirmskolas iestādes audzēkľiem - Ls 0,75 dienā (maksa par 3 ēdienreizēm);  

 1.2. Izglītības iestāžu skolotājiem un personālam - Ls 0,75 par 1 ēdienreizi 

14. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas  pagasta pārvaldes vadītāja 

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 Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS) ; PRET – NAV ; 

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Palielināt Mārcienas pagasta pārvaldes ieľēmumu daļu par LVL 560,00 

t.sk. 
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- ieľēmumi no mantas realizācijas (metāls) LVL 560,00 

 

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

 

2.1. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta pārvaldes vajadzībām LVL 54,00 no budžeta 

neizlietotajiem līdzekļiem t.sk. 

- nodokļu maksājumi LVL 54,00  

2.2. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta komunālai saimniecībai LVL 1105,00 no 

budžeta neizlietotajiem līdzekļiem LVL 939,00 un ieľēmumiem no mantas realizācijas LVL 

166,00 

t.sk. 

- pakalpojumu izdevumiem LVL 955,00  

- nodokļu maksājumiem LVL 150,00 

2.3. Palielināt izdevumus Mārcienas pamatskolai LVL 394,00 no ieľēmumiem no mantas 

realizācijas t.sk. 

- datorprogrammai LVL 75,00  

- pamatlīdzekļiem (dators) LVL 319,00 

 

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

3.1. Palielināt dabas resursu nodokļa ieľēmumus par LVL 1117,00 

 

3.2. Iedalīt izdevumus Mārcienas pagasta pārvaldes pārējai vides aizsardzībai LVL 337,00 no 

speciālā budžeta dabas resursu ieľēmumiem  

t.sk. 

- pakalpojumu izdevumiem LVL 337,00  

 

3.3. Samazināt atkritumu apsaimniekošanas izdevumus par LVL 170,00 

t.sk 

- pakalpojumiem LVL 170,00  

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no E. L. 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs. 

Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”XXX” ar kadastra numuru pamatgabalam XXX, Kalsnavas pagastā, Madonas 

novadā par kopējo summu LVL 478,29 (četri simti septiņdesmit astoņi lati 29 santīmi) (uz 

11.10.2011. pamatparāds LVL 361,27, kavējuma nauda LVL 117,02) no E.L., , dzīvojoša 

XXX, Valmierā. 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/192 tika nosūtīts 11.08.2011. 

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

2.daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaľā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus 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 1.daļas 11.punktu, 

kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiľā 

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes 

lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 
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LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no E. L., personas kods XXX, dzīvojoša XXX, Valmierā, par 

labu Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par īpašumu ”XXX” ar kadastra numuru pamatgabalam 7062 010 0004, 

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 478,29 (četri simti 

septiņdesmit astoņi lati 29 santīmi) (uz 11.10.2011. pamatparāds LVL 361,27, kavējuma 

nauda LVL 117,02), 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 tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no M. S. 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu ”XXX” ar kadastra numuru pamatgabalam 7062 005 0075 

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 246,41 (divi simti četrdesmit 

seši lati 41 santīms) (uz 11.10.2011. pamatparāds LVL 197,41 kavējuma nauda LVL 49,00) 

no M.S., personas kods XXX, dzīvojoša XXX, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/193 tika nosūtīts 11.08.2011. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu 

saskaľā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus 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 1.daļas 

11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas.  

 Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes 

lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XXX, dzīvojoša „XXXX”, Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā., par labu Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu ”XXX” ar 

kadastra numuru pamatgabalam XXX Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par 

kopējo summu LVL 246,41 (divi simti četrdesmit seši lati 41 santīms) (uz 

11.10.2011. pamatparāds LVL 197.41 kavējuma nauda LVL 49.00) 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 tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra 

Baloţa ielā 13a, Valmierā. 
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17. Par Kalsnavas pagasta ceļu un ielu nosaukumu maiņu atbilstoši ceļu sarakstam 

Ziľo: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Mūrmaľa sniegto informāciju, 

atbilstoši 15.09.2009. MK noteikumiem Nr.1052 „ Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas 

kārtība”  ir nepieciešams sakārtot Kalsnavas pagasta ceļu un ielu reģistru,  saskaľot to  ar 

Valsts zemes dienestu un iesniegt VAS „ Latvijas valsts ceļi”. Līdz ar to ir nepieciešams veikt 

izmaiľas Kalsnavas pagasta ceļu un ielu sarakstā. Ľemot vērā  Madonas novada Teritoriālo 

un vides jautājumu  komitejas lēmumu, deputātu ieteikumus,  atklāti balsojot: PAR– 13 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

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

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

NOLEMJ: 

1. Atdalīt zemes vienību no Madonas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 70620110468, un pievienot pie zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 70620110469, veidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Ceriľu iela”. 

Īpašumam noteikt lietošanas mērķi- „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” – kods 1101. 

2. Mainīt nosaukumu Madonas novada pašvaldības īpašumam ar kadastra apzīmējumu 

70620110196 Spirta rūpnīca – Aronieši uz Rūpnīcas iela. Īpašumam noteikt lietošanas 

mērķi „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā” – kods 1101. 

3. Atdalīt zemes vienību no Madonas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 70620110127, veidojot jaunu īpašumu – pašvaldības ceļš ar 

nosaukumu Kūtiľas – Draudzības iela. Īpašumam noteikt lietošanas mērķi- „zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” – 

kods 1101. 

4. Atdalīt zemes vienību no Madonas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 70620110206, veidojot jaunu īpašumu – pašvaldības ceļš ar 

nosaukumu Pārupes iela – V879. Īpašumam noteikt lietošanas mērķi „zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” – kods 1101. 

5. Atdalīt zemes vienību no Madonas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 70620110473, veidojot jaunu īpašumu – pašvaldības ceļš ar 

nosaukumu Spirta rūpnīca – Kalsnavas bullis. Īpašumam noteikt lietošanas mērķi 

„zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā” – kods 1101. 

18. Par grozījumiem Madonas novada 2010.gada 27.janvāra sēdes lēmumā (prot. Nr.3; 

22.p-ts) „Par Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

samaksas apjomiem”  

ZIĽO: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs.  

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību apstiprināt pagasta 

pārvaldes sniegtos maksas pakalpojumus un samaksas apjomus telpām, kuras pagasta pārvalde 

iznomā juridiskām personām. 



 12 

 Noklausījusies pārvaldes vadītāja A.Mūrmaľa sniegto informāciju, kā arī deputātu 

izteiktos viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,  

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris 

SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS, 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

1.Izdarīt grozījumus Madonas novada 2010.gada 27.janvāra sēdes lēmumā (protokols Nr.3; 

22.punkts) „Par Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas 

apjomiem”, apstiprinot no 01.11.2011. šādus maksas pakalpojumus: 

 

Nr.p.k. 

 

Pakalpojums 

 

  Daudzums, 

mērvienība 

Pakalpojuma izcenojums               

( bez PVN, PVN aprēķina 

papildus saskaņā ar MK 

noteikumiem),  LVL 

1. Telpu noma   

1.1. Ēkā Ceriľu ielā 6 1 m
2
 0.15 

1.2. Ēkā Jāľukalna Tautas nams 1 m
2
 0.10 

1.3 Ēkā Vesetas ielā 4 1 m
2
 0.10 

1.4 Ēkā Ceriľu ielā 1 1 m
2
 0.10 

1.5 Ēkā Pārupes ielā 2 1 m
2
 0.25 

1.6 Ēkas Ceriľu ielā 6 noma 316,9m
2
 48,98 

2. Apkure   

2.1. Ēkā Pārupes ielā 2 1 m
2
 0.60 

2.2 Ēkā Vesetas ielā 4 1 m
2
 0.30 

19.Par kustamās mantas atsavināšanu 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē, ka pagasta pārvaldes bilancē ir 

kustamā manta - florbola laukuma apmales, kuras Kalsnavas pagasta pārvaldei tās funkciju 

nodrošināšanai nav nepieciešamas. Pamatojot ar iepriekšminēto, lai novērstu pašvaldības 

līdzekļu izšķērdēšanu, ir vajadzīga Madonas novada pašvaldības atļauja atsavināt kustamo 

mantu, pārdodot to izsolē. 

 Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, uzklausījusi 

deputātu izteiktos viedokļus, pamatojoties uz 21.10.2010. likuma „Valsts un pašvaldību 

mantas atsavināšanas likums” 3.panta 1.d., kas nosaka, ka „ publisko personu nekustamo un 

kustamo mantu var atsavināt 1) pārdodot izsolē”, 6.panta 2.d., saskaľā ar kuru „ atļauju 

atsavināt dod atvasinātās publiskās personas lēmējinsitūcija”, ľemot vērā Madonas novada 

Teritoriālās un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

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

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

NOLEMJ: 

  

1. Atsavināt florbola laukuma apmales, rīkojot izsoli. 

2. Noteikt izsoles sākuma cenu LVL 700,00 

3. Uzdot pagasta pārvaldes vadītājam rīkot atsavinātās mantas izsoli. 
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20. 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, Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris 

SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS, 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

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

3500,00: 
- nekustamā īpašuma nodoklis  LVL 3000,00  (kods 4100) 

- naudas sodi, kurus uzliek pašvaldības        LVL 500,00  (kods 10.100) 

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

5217,00: 
 

Kalsnavas kultūras nams 08.200 

pakalpojumu apmaksa   LVL 350,00  (kods 2200) 

 

Kalsnavas pamatskola 09.200 

pakalpojumu apmaksa   LVL 395,00  (kods 2200) 

laikrakstu un žurnālu abonēšana LVL 60,00   (kods 2400) 

mācību grāmatu iegāde  LVL 90,00  (kods 5200)   

Kalsnavas pamatskolas  inovatīvā pieredze skolu tīklā 09.200 

atalgojums    LVL 823,00   (kods 1100)   

valsts oblig.soc.apdrošin.maksājumi  LVL 198,00   (kods 2100)  

  

Kalsnavas pirmskolas izglītības iestāde „Lācītis Pūks” 09.100 

mācību grāmatu iegāde  LVL 400,00   (kods 2400)   

krājumu iegāde(mācību līdz. iegāde) LVL 51,00   (kods 2300)   

Ielu apgaismošana 06.400 

pakalpojumu apmaksa   LVL 200,00   (kods 2200)   

krājumu iegāde   LVL 300,00   (kods 2300)  

  

Pārējā teritoriju apsaimniekošana 06.600 

pakalpojumu apmaksa   LVL 2350,00   (kods 2200)   

1.3. Samazināt Kalsnavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumu daļas plānu LVL 

1717,00: 
Kalsnavas pamatskola 09.200 

krājumu iegāde   LVL 245,00   (kods 2300)  

       

Kalsnavas pamatskolas  inovatīvā pieredze skolu tīklā 09.200 

 pakalpojumu apmaksa   LVL 1021,00   (kods 2200)   

 Kalsnavas pirmskolas izglītības iestāde 09.100 

 pamatlīdzekļu iegāde   LVL 451,00   (kods 5200)   

2. No līdzekļu atlikuma uz gada sākumu LVL 3000 novirzīt hokeja laukuma apgaismojuma 

un aizsargtīkla izbūvei: 



 14 

Sporta pasākumi 08.100 

Pakalpojumu apmaksa  LVL 3000,00   (kods 2200)   

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārībā no SIA „XXX” 

ZIĽO: Artūrs Vīle – Bērziľš – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

„XXX” ar kadastra apzīmējumu XXX, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo 

summu LVL 46,29 (pamatparāds LVL 41,13, kavējuma nauda LVL 5,16), no SIA XXX, 

juridiskā adrese XXX, Rīga. 2011. gada 30. septembrī Vestienas pagasta pārvaldē saľemts 

Vidzemes apgabaltiesas iecirkľa Nr.93 zvērinātas tiesu izpildītājas Lienes Bergas 

pieprasījums par SIA Aventa Būve nekustamā īpašuma nodokļa parādiem par īpašumu 

„Sāvītes Pilskalns”, jo īpašums tiek pārdots labprātīgā izsolē. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt no SIA „XXX”, reģistrācijas Nr. XXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „XXX”, kadastra apzīmējums XXX, Vestienas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 46,29 (četrdesmit seši lati un 29 

santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 41,13, kavējuma naudas LVL 5,16, 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. 

22. Par šaubīgajiem debitoriem 

ZIĽO: Artūrs Vīle – Bērziľš – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par Jumurdas 

pagasta padomes parādiem Vestienas pagasta pārvaldei. Pēc Vestienas pagasta pārvaldes 

datiem Jumurdas pagasta padome parādā Vestienas pagasta pārvaldei LVL 427,46 par 

izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2005. gadā. Ērgļu novada pašvaldība, kā saistību 

pārľēmējs, Jumurdas pagasta padomes parādu Vestienas pagasta pārvaldei neatzīst. 

Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīle – Bērziľa sniegto informāciju 

un pamatojoties uz Vestienas pagasta pārvaldes grāmatvedības datiem, ľemot vērā Madonas 

novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, 

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

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 
Norakstīt no šaubīgo debitoru uzskaites Jumurdas pagasta padomes parādu LVL 427,46 

par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2005. gadā. 
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23. Par Madonas novada pašvaldības mantisko ieguldījumu SIA „Bērzaunes komunālais 

uzņēmums” pamatkapitālā 

ZIĽO: Artūrs Vīle – Bērziľš – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 2011.gada 14.oktobrī Madonas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas, 

atsavināšanas un izmantošanas komisija saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 

daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta otro daļu, ir novērtējusi pašvaldības pamatlīdzekli – 

gaisa pūtējs FPZ K05-MS 2.2 kw ar filtra elementu FL6, nosakot tā vērtību Ls 624,00.  

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt 

savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības 

komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts 

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

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

1. Izslēgt no Madonas novada pašvaldības bilances pamatlīdzekli  - Gaisa pūtējs FPZ K05-MS ar 

filtra elementu FL6. 

2. Ieguldīt SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums" pamatkapitālā  LVL 624,00 (seši 

simti divdesmit četri lati), Madonas novada pašvaldībai izdarot šādu mantisko 

ieguldījumu pamatkapitālā: 

- Gaisa pūtējs FPZ K05-MS 2.2kw ar filtra elementu FL6. 

3. Palielināt SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” pamatkapitālu par mantiskā 

ieguldījuma vērtību LVL 624,00. 

4. SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim I.Miķelsonam 

viena mēneša laikā no lēmuma pieľemšanas dienas nodrošināt visu darbību veikšanu, 

kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas 

Republikas Uzľēmumu reģistrā un tā informēšanu par SIA „Bērzaunes komunālais 

uzľēmums” pamatkapitāla izmaiľām un grozījumiem Statūtos. 

24. Par nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta nams” atkārtotu  izsoli 

ZIĽO: Jānis SIRMAIS - Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs  

 2011.gada 5.oktobrī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta 

nams”, kas atrodas pēc adreses: ”Lubejas pagasta nams” Liezeres pagasts, Madonas novads, 

ar kadastra apzīmējumu Nr.7068 016 0067, un sastāv no Zemes gabala ar kopējo platību – 

17,69 ha, t.sk. 2,9 ha meža, un uz tā esošās ēkas – dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 7068 

016 0067 001) izsole.  

 Saskaľā ar izsoles protokolu, izsoles noteikumos noteiktajā termiľā pieteicās viens 

pretendents – S. A., kurš nepārsola izsoles nosacīto sākumcenu – LVL 14000,00. 

Pamatojoties uz 28.07.2011.domes sēdē apstiprinātajiem nekustamā īpašuma „Lubejas 

pagasta nams” izsoles noteikumu 5.14.p. “Ja neviens izsoles dalībnieks nepārsola izsoles 

nosacīto cenu (sākumcenu), tad izsole tiek pasludināta par nenotikušu”. 

 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 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, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, 

RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

1. Nodot nekustamo īpašumu – „Lubejas pagasta nams” Liezeres pagasts, Madonas 

novads, ar kadastra apzīmējumu Nr.7068 016 0067. atkārtotai izsolei, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi „Lubejas pagasta nams” Liezeres pagasts, 

Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu Nr.7068 016 0067 atkārtotas izsoles 

nosacīto sākumcenu LVL 13300,00 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti lati 00 santīmi) 

pazeminot izsoles sākumcenu par 5 % no nosacītās cenas. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi „Lubejas pagasta nams” Liezeres pagasts, 

Madonas novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 28.07.2011.domes sēdē 

Nr.14.,15.p apstiprinātos Nekustamā īpašuma – „Lubejas pagasta nams” izsoles 

noteikumus. 

5. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā 

īpašuma atkārtotu izsoli. 

25. Par nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja” atkārtotu  izsoli 

ZIĽO: Jānis SIRMAIS - Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs  

 2011.gada 5.oktobrī bija noteikta pašvaldības nekustamā īpašuma „Veļķu 

pagastmāja”, kas atrodas pēc adreses: ”Veļķu pagastmāja” Liezeres pagasts, Madonas novads, 

ar kadastra numuru Nr.7068 001 0139, un sastāv no Zemes gabala ar kopējo platību – 4,33 ha, 

un uz tā esošās ēkas – dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 7068 001 0139 001) izsole. 

Sludinājumā noteiktajā termiľā nepieteicās neviens pretendents un izsole nenotika. 

 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.  

 Noklausījusies 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, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE,  

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nodot nekustamo īpašumu „Veļķu pagastmāja” Liezeres pagasts, Madonas novads, ar 

kadastra apzīmējumu Nr. 7068 001 0139 atkārtotai izsolei, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli.  

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi „Veļķu pagastmāja” Liezeres pagasts, 

Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu Nr. 7068 001 0139 atkārtotas izsoles 

sākumcenu LVL 4370,00 (četri tūkstoši trīs simti septiľdesmit lati 00 santīmi), 

pazemināt izsoles sākumcenu par 5 % no nosacītās cenas. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja” Liezeres pagasts, Madonas 

novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 
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4. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 28.07.2011.domes sēdē 

Nr.14.,16.p apstiprinātos Nekustamā īpašuma – „Veļķu pagastmāja” izsoles 

noteikumus. 

5. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā 

īpašuma atkārtotu izsoli. 

26. Par nekustamā īpašuma „Rieksti” Liezēres pagastā  nosacītās cenas apstiprināšanu  

ZIĽO – Jānis  SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Rieksti” Liezēres pagastā atsavināšanu”, 26.05.2011. protokols 

Nr.10,8.p., un 2002.gada 3.decembra likumu „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma" 8(1
1
),(3),(6)p., saskaľā ar Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta 

Māra Kauliľa (vērtētāja asistenta apliecība Nr.77) Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas 

asistenta kuratora vērtētāja Jāľa Freiberga (īpašumu vērtētāju profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr.5) nekustamā īpašuma „Rieksti” novērtējumu, kā arī ľemot vērā zemes robežu 

un ēku kadastrālās uzmērīšanas izdevumus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 12 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE,  Modris ZOMEROVSKIS) ; PRET – NAV ; 

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rieksti” ar kadastra 

numuru 7068 001 0122, kas atrodas Liezēres pagastā, un sastāv no 2 zemes gabaliem 

ar kadastra apzīmējumiem 7068 001 0122, 7068 001 0124  0,5851 ha kopplatībā un 

nolietotas dzīvojamās mājas, nosacīto cenu LVL 1209,00 (viens tūkstotis divi simti 

deviľi lati) . 

2. Atsavināt – pārdot Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

„Rieksti”, Liezēres pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7068 001 0122, 

īrniekam Guntaram Kauliľam, personas kods 110364-11746. 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt piedāvājumu 

27. Par līdzfinansējuma līguma slēgšanu Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas 

reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam 

ZIĽO – Jānis  SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

 Izskatījusi Biedrības „Interešu klubs „Henomele”” 19.09.2011.iesniegumu (reģistrēts 

Madonas novada pašvaldībā ar Nr.MNP/2.1.3.2./11/2564) ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu 

Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam 

projektam ”Ieklausies zirgā”, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 

30.03.2011. (Protokols Nr.7;47.p.) lēmumu pēc iesniegto projektu apstiprināšanas slēgt 

līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.  

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības 

Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 12 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE,  Modris ZOMEROVSKIS) ; PRET – NAV ; 

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt līguma projektu ar Biedrību „Interešu klubs „Henomele”” par 

līdzfinansējuma LVL 1351.61,- apjomā piešķiršanu un nosacījumiem projekta ”Ieklausies 

zirgā” realizēšanai.  
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 Pielikumā: līguma projekts 

28. Par Dzelzavas dienas aprūpes centra reglamentu 

ZIĽO: IVETA APENĪTE – Dzelzavas pansionāta vadītāja 

MARITA KRASOVSKA – Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta sociālās aprūpes 

daļas vadītāja 

 Marita Krasovska informē, ka ir nepieciešams apstiprināt Dzelzavas dienas aprūpes 

centra reglamentu. Noklausoties Dzelzavas pansionāta vadītājas Ivetas Apenītes un Sociālā 

dienesta sociālās aprūpes daļas vadītājas Maritas Krasovskas ziľojumu un deputātu izteiktos 

viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas ieteikumu 

(Protokols Nr.15, 1.p., 20.10.2011.), atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  

Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dzelzavas dienas aprūpes centra reglamentu.  

(Reglaments pielikumā). 

 

29. Par grozījumiem Dzelzavas pansionāta štatos 

ZIĽO: IVETA APENĪTE – Dzelzavas pansionāta vadītāja 

MARITA KRASOVSKA – Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta sociālās aprūpes 

daļas vadītāja 
 

Noklausījusies Dzelzavas pansionāta vadītājas Ivetas Apenītes ziľojumu un deputātu 

izteiktos viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas 

sēdes lēmumu (Protokols Nr.15 p.2. 20.10.2011.), atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

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

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

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Dzelzavas pansionāta štatu sarakstā ar 2011.gada 

1.novembri sakarā ar struktūrvienības – Dzelzavas dienas aprūpes centrs - 

izveidošanu : 

2. Finansējumu paredzēt no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem 

līdzekļiem. 

Štatu saraksts 2011.g.  
Dzelzavas 
pansionāts 
(22) 
pievienotās 
slodzes Amats 

Slodzes 
pans. 

Slodzes 
DAC 

 
 
 

Slodzes 
kopā 

Algas 
likme 

Alga 
mēn. 

Papildus 
1 mēn. 

Papildus 
2 mēn. 

Soc.nod. 
2 mēn. 

Kopā, 
Ls 

  Vadītājs 0.9 0.1 1 396 396 +36 72 18 90 

+0.1 Ārsta palīgs 0.5 0.1 0.6 250 150 +25 50 13 63 

+0.5 
Sociālais 
aprūpētājs 0.5 0.5 

1 
250 250 +125 250 60 310 

+1 Aprūpētājs 4 1 5 230 230 +230 460 110 570 

+0.1 Pavārs 1.5 0.1 1.6 220 352 +22 44 10 54 



 19 

+0.5 
Kurinātājs 
strādnieks 1 1 

2 
200 100 +100 200 48 248 

+0 Strādnieks 0,5 0 0,5 200 200 0 0 0 0 

+1 
Pulciņu 
vadītājs 0 1 

1 
200 200 +200 400 96 496 

+3.2 KOPĀ 8,9 3,8 12,7     +738 1476 355 1831 

30. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāta nolikumā  

ZIĽO: I.APENĪTE – DZELZAVAS PANSIONĀTA VADĪTĀJA 

M.KRASOVSKA – MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLĀS 

APRŪPES DAĻAS VADĪTĀJA 

 Marita Krasovska informē, ka ir nepieciešams veikt grozījumus Madonas novada 

pašvaldības Dzelzavas pansionāta nolikumā sakarā ar dienas aprūpes centra pakalpojuma 

ieviešanu. 

Noklausoties Dzelzavas pansionāta vadītājas Ivetas Apenītes un Sociālā dienesta 

sociālās aprūpes daļas vadītājas Maritas Krasovskas ziľojumu un deputātu izteiktos 

viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas ieteikumu 

(Protokols Nr.15, 1.p., 20.10.2011.), atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  

Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāta nolikumā sakarā 

ar Dienas aprūpes centra pakalpojuma ieviešanu. (Nolikums pielikumā.) 

31. Par līdzekļu pārkārtošanu un papildus līdzekļu piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas 

nodaļas vajadzībām 

Ziľo: Gita LUTCE - Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniece 

  

Izskatot Īpašumu uzturēšanas nodaļas izdevumu sadaļu uz 2011. gada 30. septembri, tika 

konstatēts, ka vairākās pozīcijās jau ir līdzekļu iztrūkumi, bet vairākās vēl varētu rasties līdz 

gada beigām. Ir konstatēts, ka vairākās pozīcijās ir panākta līdzekļu ekonomija. Galveno 

sadārdzinājumu izmaksās ir radījuši elektroenerģijas tarifu kāpums, degvielas cenu 

paaugstināšanās. Transporta līdzekļu obligātai apdrošināšanai tika plānoti LVL4890,00,  bet 

jau uz 01.10.11 izdevumi sastāda LVL 5352,17 . Transporta līdzekļu nomai (t.sk. līzingi) tika 

plānoti LVL 5649,00, bet jau uz 01.10.11 izdevumi sadaļā sastāda LVL 6047,63. Kā arī 

nodaļas vajadzībām tika iegādāta meža piekabe, lai varētu veikt malkas piegādes 

maznodrošinātajām ģimenēm, savākt lapu maisus, kā arī sakopt Biatlona trases teritorijas.  

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, 

RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, KASPARS UDRASS,  Ruta VIZĀNE,  Valdis 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Pārkārtot līdzekļus: 

1. Samazināt ēku un telpu uzturēšanai paredzētos līdzekļus par LVL 1215,00; 

palielināt ēku un telpu remontam paredzēto līdzekļu sadaļu par Ls 1215,00 
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2. Samazināt, izdevumus ūdenim un kanalizācijai par LVL 50,00; palielināt 

komandējumu izdevumu sadaļu par LVL 22,00, sadaļu biroja preces LVL 

28,00; 

3. Samazināt pārējo sakaru pakalpojumu sadaļu par LVL 450,00, iekārtu un 

inventāra remonta sadaļu par LVL 1000,00, pārējo pakalpojumu segšanai 

paredzētos līdzekļus par LVL 300,00; palielināt pārējo pakalpojumu sadaļu par 

LVL 110,00, inventāra iegādei paredzētos līdzekļus par LVL 120,00 , 

transporta līdzekļu uzturēšanai un remontam LVL 1520,00 

4. Samazināt darba algu sadaļu par LVL 2500,00, darba devēja sociālā nodokļa 

maksājumu sadaļu par LVL 450,00; palielināt kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiālu sadaļu par LVL 2950,00 

2. Piešķirt papildus līdzekļus: 

1. LVL 1500,00 apkures maksājumu segšanai; 

2. LVL 400,00 elektroenerģijas maksājumu segšanai; 

3. LVL 260,00 nomas maksai par angāru; 

4. LVL 2415,00 transporta līdzekļu nomas (t.sk. automašīnu līzingu) izdevumu 

segšanai; 

5. LVL 7562,00 pamatlīdzekļu iegādei; 

6. LVL 3000,00 degvielas iegādei; 

7. LVL 462,00 transporta līdzekļu obligātās apdrošināšanas izmaksu segšanai 

32. Par palīgēku nojaukšanu Ozolu ielā 1A, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības būvvalde 2011.gada 14.septembrī ir saľēmusi I. T., dzīv. 

„‟XXX‟‟, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, iesniegumu par nelikumīgu būvniecību uz 

zemes gabala Ozolu ielā 1A, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā. 

2011.gada 27.septembrī tika apsekots zemes gabals ar kadastra nr.7046 008 0380, Ozolu 

ielā 1A, Bērzaunes pagastā, kas pieder Madonas novada pašvaldībai. Uz zemes gabala atrodas 

dzīvojamā māja „XXX‟‟ palīgēkas. Daļa palīgēku ir daļēji sagruvušas un nonākušas tādā 

stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama un tās bojā apkārtējo ainavu. Patvaļīgi ir uzsākta vienas 

palīgēkas būvniecība, arī pārējās ir celtas bez projekta un būvdarbu atļaujas. 

Saskaľā ar Būvniecības likuma 31.panta 1daļu, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaľā ar 

attiecīgās pašvaldības lēmumu jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta 

noteikumiem un Būvniecības likuma 30.panta 6.daļu, ja būvniecība notiek bez akceptēta 

būvprojekta, pašvaldība pieľem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves 

vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošana u.tml.). 

Kā nosaka Civillikuma 1084.pants, katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko 

drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiľiem, ne 

garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: atklāti balsojot: 

PAR- 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ 
 Lai novērstu nelikumīgo būvniecību un apdraudējumu sabiedrības drošībai un bojājumu 

Bērzaunes pagasta ainavai, uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldei līdz 2012.gada 1.maijam veikt 
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palīgēku Ozolu ielā 1A, Bērzaunes pagastā nojaukšanu atbilstoši Būvniecības likuma un 

Vispārīgo būvnoteikumu prasībām. 

 

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. 

33. Par iespēju turpināt būvniecību Praulienas pagastā, Madonas novadā  

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

  

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2011.gada 23.augustā konstatēja, 

ka XXX, Praulienas pagastā veikta angāra tipa garāžas būvniecība bez akceptēta būvprojekta 

un būvdarbu atļaujas. Nekustamā īpašuma īpašniece ir I.A.. 

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; 

2011.gada 24.augustā ir sastādīts Administratīvo pārkāpumu protokols. 

 Saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta 2.daļas 

nosacījumiem, Madonas novada pašvaldības Administratīvā komisija ar lēmumu nolēma par 

būves patvaļīgu būvniecību noteikt nekustamā īpašuma XXX, Praulienas pagastā īpašniecei 

administratīvo sodu. 

 No iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā XXXX, Praulienas pagastā, 

Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

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

kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izľemot Vispārīgajos 

būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

Saskaľā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaľā ar 

pašvaldības akceptētu būvprojektu, izľemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

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

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieľemtā lēmuma izpildei. 23.08.2011. 

būvinspektors ar rakstisku rīkojumu nekustamā īpašuma īpašniekam deva norādījumus- 

pārtraukt būvdarbus nekustamajā īpašumā Skaistkalnu ielā 6, Praulienas pagastā, Madonas 

novadā. 

Saskaľā 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 pieľemt 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.). 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas 

un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē lietas apstākļi un 

jāpieľem 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. 
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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. 

 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 ľemot vērā, ka personas 

tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

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

sabiedrības ieguvums, pieľemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieľemts 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. 

Pieľemot 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 saľemšanas 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, Praulienas pagastā, Madonas novadā, un pieľemams lēmums par 

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

minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

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

pretrunā ar samērības principu. 

No iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, 

ka nekustamā īpašumā XXX, Praulienas pagastā, Madonas novadā īpašniece Inese Auniľa ir 

administratīvi sodīta, sods izpildīts un I.A. ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai 

un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām, pēc domes lēmuma pieľemšanas. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaľā 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, 

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,   Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 
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Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS –

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Būvniecības pasūtītajai I.A. atļaut turpināt būvniecību XXX, Praulienas pagastā, 

Madonas novadā un līdz 2012.gada 1.februārim izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības 

turpināšanai: 

1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaľot un Madonas 

novada pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu garāžas būvniecībai XXX, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā. 

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības 

būvvaldē saľemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

 

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. 

34. Par iespēju turpināt būvniecību „XXX‟‟, Mārcienas pagastā, Madonas novadā  

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2011.gada 20.septembrī 

konstatēja, ka „”XXXX‟‟, Mārcienas pagastā veikta dzīvojamās mājas un saimniecības 

ēkas būvniecība bez akceptēta būvprojekta un būvdarbu atļaujas. Nekustamā īpašuma 

īpašniece ir A.J.. 

 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; 

 2011.gada 22.septembrī ir sastādīts Administratīvo pārkāpumu protokols. 

Saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta 2.daļas nosacījumiem, 

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore ar lēmumu nolēma par būves 

patvaļīgu būvniecību noteikt nekustamā īpašuma „XXXX”, Mārcienas pagastā īpašniecei 

administratīvo sodu. 

 No iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā „‟Kalna Bāliľi‟‟, Mārcienas 

pagastā, Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

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

kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izľemot 

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

 Saskaľā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaľā 

ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izľemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

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

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieľemtā lēmuma izpildei. 20.09.2011. 

būvinspektors ar rakstisku rīkojumu nekustamā īpašuma īpašniekam deva norādījumus- 

pārtraukt būvdarbus nekustamajā īpašumā ‘’Kalna Bāliľi’’, Mārcienas pagastā, 

Madonas novadā. 

 Saskaľā 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 pieľemt 

vienu no šādiem motivētiem lēmumiem:  

1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības 

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

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). 

 Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieľem viens no lēmumiem: 

4) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

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

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības. 

6) 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. 

 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 ľemot vērā, ka 

personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

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

sabiedrības ieguvums, pieľemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieľemts 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. 

Pieľemot 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 saľemšanas 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”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, un pieľemams 

lēmums par būvniecības radīto seko novēršanu. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības 

procesu minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

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

pretrunā ar samērības principu. 

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

secināms, ka nekustamā īpašumā „”XXX”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā īpašniece 

A.J. ir administratīvi sodīta, sods izpildīts un A.J. ir visi nosacījumi būvniecības procesa 
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turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecības reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām, pēc domes lēmuma pieľemšanas. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaľā 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, 

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

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

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

ATTURAS –NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Būvniecības pasūtītajai A.J. atļaut turpināt būvniecību „‟Kalna Bāliľi‟‟, 

Mārcienas pagastā, Madonas novadā un līdz 2011.gada 28.decembrim izpildīt sekojošus 

nosacījumus būvniecības turpināšanai: 

 

1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaľot un 

Madonas novada pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu dzīvojamās mājas 

un saimniecības ēkas būvniecībai „”XXX”, Mārcienas pagastā, Madonas 

novadā;  

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada 

pašvaldības būvvaldē saľemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

 

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. 

35. Par iespēju turpināt būvniecību „‟XXX‟‟, Mētrienas pagastā, Madonas novadā  

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2011.gada 6.oktobrī 

konstatēja, ka „‟XXX‟‟, Mētrienas pagastā veikta dzīvojamās mājas rekonstrukcija un pirts 

ēkas būvniecība bez akceptēta būvprojekta un būvdarbu atļaujas. Nekustamā īpašuma 

īpašnieks ir L.G. 

 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; 

 2011.gada 22.septembrī ir sastādīts Administratīvo pārkāpumu protokols. 

 Saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta 1.daļas 

nosacījumiem, Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore ar lēmumu nolēma par 

būves patvaļīgu būvniecību noteikt nekustamā īpašuma „‟XXXX‟‟, Mētrienas pagastā 

īpašniekam administratīvo sodu. 

 Tātad no iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā „‟XXX‟‟, Mētrienas 

pagastā, Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

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

kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izľemot Vispārīgajos 

būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

 Saskaľā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaľā 

ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izľemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

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

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieľemtā lēmuma izpildei. 06.10.2011. 

būvinspektors ar rakstisku rīkojumu nekustamā īpašuma īpašniekam deva norādījumus- 

pārtraukt būvdarbus nekustamajā īpašumā ‘”Ezerkrasti”, Mētrienas  pagastā, Madonas 

novadā. 

 Saskaľā 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 pieľemt 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.). 

 Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieľem viens no lēmumiem: 

7) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

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

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības. 

9) 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. 

 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 ľemot vērā, ka personas 

tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

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

sabiedrības ieguvums, pieľemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieľemts 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. 

 Pieľemot 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 saľemšanas pasūtītājs atkal būvētu no 

jauna, kā arī sabiedrība no šī procesa neiegūtu nekādu labumu, tieši otrādi, būvniecības 
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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‟‟, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, un pieľemams lēmums 

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

minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

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

pretrunā ar samērības principu. 

 No iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir 

secināms, ka nekustamā īpašumā „‟XXX‟‟, Mētrienas pagastā, Madonas novadā īpašnieks L. 

G. ir administratīvi sodīts, sods izpildīts un L.G. ir visi nosacījumi būvniecības procesa 

turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecības reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām, pēc domes lēmuma pieľemšanas. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaľā 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, 

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

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

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

1. Būvniecības pasūtītajam L.G. atļaut turpināt būvniecību „‟XXX‟‟, Mētrienas pagastā, 

Madonas novadā un līdz 2011.gada 28.decembrim izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības 

turpināšanai: 

 

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

pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un pirts ēkas 

būvniecībai „‟XXX‟‟, Mētrienas pagastā, Madonas novadā. 

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības būvvaldē 

saľemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

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. 

 

36. Par iespēju turpināt būvniecību „‟XXXX‟‟, Praulienas pagastā, Madonas novadā  

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2011.gada 24.oktobrī konstatēja, 

ka ‘’Mācītājmuiţā’’, Praulienas pagastā tiek veikta saimniecības ēkas rekonstrukcija bez 

akceptēta būvprojekta un būvdarbu atļaujas. Nekustamā īpašuma īpašnieks Madonas XXXX. 

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; 

2011.gada 24.oktobrī ir sastādīts Administratīvo pārkāpumu protokols. 

Saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta 1.daļas nosacījumiem, 

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore ar lēmumu nolēma par būves 
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patvaļīgu rekonstrukciju noteikt nekustamā īpašuma „‟XXX‟‟, Praulienas pagastā 

administratīvo sodu. 

Tātad no iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā „‟XXX‟‟, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

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

tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izľemot Vispārīgajos 

būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

Saskaľā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaľā ar 

pašvaldības akceptētu būvprojektu, izľemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

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

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieľemtā lēmuma izpildei. 20.10.2011. 

būvinspektors ar rakstisku rīkojumu nekustamā īpašuma īpašniekam deva norādījumus- 

pārtraukt būvdarbus nekustamajā īpašumā ‘’Mācītājmuiţa’’, Praulienas pagastā, Madonas 

novadā. 

Saskaľā 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 pieľemt 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.). 

 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas 

un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē lietas apstākļi un 

jāpieľem viens no lēmumiem: 

10) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

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

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības. 

12) 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. 

 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 ľemot vērā, ka personas 

tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

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

sabiedrības ieguvums, pieľemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais 



 29 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieľemts 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. 

Pieľemot 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 saľemšanas 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‟‟, Praulienas pagastā, Madonas novadā, un pieľemams 

lēmums par būvniecības radīto seko novēršanu. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības 

procesu minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

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

pretrunā ar samērības principu. 

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

secināms, ka nekustamā īpašumā „‟XXX‟‟, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

pārvaldnieks I.D. ir administratīvi sodīts, sods izpildīts un I. D. ir visi nosacījumi 

būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši 

būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, pēc domes lēmuma pieľemšanas. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaľā 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, 

ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

1. Būvniecības pasūtītajam I.D. atļaut turpināt būvniecību „‟XXX‟‟, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā un līdz 2011.gada 20.decembrim izpildīt sekojošus 

nosacījumus būvniecības turpināšanai: 

1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaľot un Madonas 

novada pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu saimniecības ēkas rekonstrukcijai 

„‟XXX‟, Praulienas pagastā, Madonas novadā. 

 1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības 

būvvaldē saľemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

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. 

37. Par iespēju turpināt būvniecību ,,Vēveros” Kalsnavas  pagastā, Madonas novadā  

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors 2011.gada 20. oktobrī 

konstatēja, ka ,,XXX”, Kalsnavas pagastā veikta dzīvojamās mājas  rekonstrukcija bez 
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akceptēta būvprojekta un būvdarbu atļaujas un pirts būvniecība bez būvatļaujas .  Būvdarbus 

ir veicis nekustamā īpašuma īpašnieks E. Ļ., pers. kods XXXX 

 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; 

 2011.gada 20. oktobrī E.Ļ. ir sastādīti divi Administratīvo pārkāpumu protokoli. 

 Saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta 1.daļas 

nosacījumiem, Madonas novada pašvaldības būvinspektors Jānis Vilcāns ar lēmumu Nr. 

02/2011 un 03/2011 nolēma par patvaļīgu būvniecību noteikt nekustamā īpašuma ,,XXX”, 

Kalsnavas pagasts, Madonas novads īpašniekam administratīvo sodu. 

 Tātad no iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā ,,XXX”, Kalsnavas 

pagasts, Madonas novads ir veikta patvaļīga būvniecība. 

 Saskaľā ar Būvniecības likuma 1.panta 21.punktu termins  patvaļīga būvniecība — 

būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izľemot 

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

 Saskaľā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaľā 

ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izľemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

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

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieľemtā lēmuma izpildei. 20.10.2011. 

būvinspektors ar rakstisku rīkojumu nekustamā īpašuma īpašniekam deva norādījumus- 

pārtraukt būvdarbus nekustamajā īpašumā ,,XXX”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. 

 Saskaľā 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 pieľemt 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.). 

 Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieľem 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. 

 Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta 
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piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot 

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

tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

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

sabiedrības ieguvums, pieľemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieľemts 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. 

Pieľemot 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 saľemšanas 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”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā un pieľemams lēmums 

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

minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

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

pretrunā ar samērības principu. 

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

secināms, ka nekustamā īpašumā ,,XXX”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā īpašnieks E. 

Ļ. ir administratīvi sodīts, sods izpildīts un Edgaram Ļūļakam ir visi nosacījumi būvniecības 

procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecības 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, pēc domes lēmuma pieľemšanas. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaľā 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, 

atklāti balsojot: PAR- 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

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

ATTURAS –NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Būvniecības pasūtītajai E.Ļ. atļaut turpināt būvniecību ,,XXX”, Kalsnavas pagasts, 

Madonas novads un līdz 2012.gada 1.februārim izpildīt sekojošus  nosacījumus būvniecības 

turpināšanai: 

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

pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai ,,XXX”, 

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības būvvaldē 

saľemt būvatļauju dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un pirts būvniecībai ,,XXX”, Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā. 

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. 
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38. Par iespēju turpināt būvniecību XXX, Madonā, Madonas novadā  

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors 2011.gada 22. augustā saľēma 

informāciju no Z.P., dzīvojošas XXXX, Madonā, par to, ka viľas kaimiľiene L. Š. ir veikusi 

savas dzīvojamās mājas rekonstrukciju, aizskarot Z. P. intereses. Būvinspektors konstatēja, ka 

XXXX, Madonā veikta dzīvojamās mājas piebūves  rekonstrukcija bez būvvaldē akceptēta 

būvprojekta (tehniskais projekts ir izstrādāts, bet nav akceptēts būvvaldē, jo nav saskaľojuma 

ar Z.P.) un būvdarbu atļaujas. Nekustamā īpašuma īpašniece ir L. Š., pers. kods 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; 

 2011.gada 24.augustā ir sastādīts Administratīvo pārkāpumu protokols. 

 Saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta 1.daļas 

nosacījumiem, Madonas novada pašvaldības Administratīvā komisija ar lēmumu Nr. 20 172 

nolēma par būves rekonstrukciju noteikt nekustamā īpašuma ,,XXX, Madona, Madonas 

novads  īpašniecei administratīvo sodu. 

 Tātad no iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā XXX, Madona, 

Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

 Saskaľā ar Būvniecības likuma 1.panta 21.punktu termins patvaļīga būvniecība — 

būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izľemot 

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

 Saskaľā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaľā 

ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izľemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

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

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieľemtā lēmuma izpildei.  

 Saskaľā 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 pieľemt 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.). 

 

 Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieľem 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 
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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. 

 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 ľemot vērā, ka personas 

tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

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

sabiedrības ieguvums, pieľemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieľemts 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. 

 Pieľemot 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 saľemšanas 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, Madonā, un pieľemams lēmums par būvniecības radīto seko 

novēršanu. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu minētajā zemesgabalā, 

sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

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

pretrunā ar samērības principu. 

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

secināms, ka nekustamā īpašumā XXX, Madonā īpašniece XXX ir administratīvi sodīta, sods 

izpildīts un XXX ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma 

sakārtošanai atbilstoši būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, pēc domes 

lēmuma pieľemšanas. 

 Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaľā 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, 

atklāti balsojot: PAR- 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

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

ATTURAS –NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Būvniecības pasūtītajai XXX atļaut turpināt būvniecību XXX, Madonā Madonas novadā un 

izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības turpināšanai: 
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1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaľot un Madonas novada 

pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai XXX, Madonā, 

Madonas novadā. 

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības būvvaldē 

saľemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

 

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. 

39.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

   Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi VSIA Latvijas valsts mērnieks 07.10.2011. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.2.\11\2758 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Dālderi” Mētrienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

 Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

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

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Dālderi” zemes vienības  

kadastra Nr.70760050002.sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  1,0ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.1. Zemes gabalam  1,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu – 0,2ha. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu – 0,1ha. 

120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,1ha. 

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gausvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv – 0,1ha. 

          3. Zemes gabalam  21,2ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  21,2 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

11020103 – 10-15 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 1,8ha. 

110401 – regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,4ha. 

110502 – tauvas joslas teritorija gar upi – 0,1ha.  

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu – 0,4ha. 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 21,2 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Dālderi 1”, 

Mētrienas pagasts, Madonas novads. 

 

Lēmums stājas spēkā saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.,2. daļu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloţa iela 13a, Valmiera, 

LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 
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    Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi VSIA Latvijas valsts mērnieks 24.10.2011. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.1.\11\2922 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Lejas Ganiľi” Sarkaľu pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

 Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

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

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Lejas Ganiľi” zemes vienības  

kadastra Nr.70900070105.sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  5,0ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  5,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

Apgrūtinājumu nav. 

           3. Atdalāmajam zemes gabalam  17,2ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  17,2 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

11020104 – līdz 10km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos -0,4ha. 

11020104 – līdz 10km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos -0,6ha. 

110401 – regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,4ha. 

110401 – regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,6ha. 

110502 – tauvas joslas teritorija gar upi – 0,2ha. 

110502 – tauvas joslas teritorija gar upi – 0,3ha. 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem – 0,5ha. 

1203030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,6ha. 

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem līdz 20kv – 2,0ha. 

160201 - Zemes īpašniekam nepiederošas būves, kuru īpašumu tiesības nav noskaidrotas. 

 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 17,2 ha platībā apstiprināt nosaukumu un adresi 

„Ganiľkalns”, Sarkaľu pagasts, Madonas novads. 

 

Lēmums stājas spēkā saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.,2. daļu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloţa iela 13a, Valmiera, 

LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

41. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs   

2011. gada 12. oktobrī saľemts XXX iesniegums reģistrēts Madonas novada pašvaldība 

2011. gada 17. oktobrī ar Nr.MNP\2.1.3.6.\11\664, Par zemes lietošanas mērķa maiľu.     

Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 

4.daļas 35.punktu, atklāti balsojot: PAR– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

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

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

PRET – NAV ; ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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Nekustamam īpašumam zemes gabalam kadastra Nr. 70010010608, 256219 kv.m. platībā 

mainīt zemes lietošanas mērķi –dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme NĪLM kods 

0501 uz galveno lietošanas mērķi- mežsaimniecībā izmantojamo zemi 186830 kv.m. platībā, 

NĪLM kods 0201 un papildmērķi –fizisko personu īpašumā esošo ūdeľu teritorijas 2925kv.m. 

platība, NĪLM kods 0302. dabas pamatnes un rekreācijas zemu 66464kv.m. platībā NĪLM 

kods 0501.  

42. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 2011. gada 13. oktobrī saľemts SIA Herformers iesniegums reģistrēts Madonas 

novada pašvaldība 2011. gada 13. oktobrī ar Nr.MNP\2.1.3.2.\11\2802, par zemes lietošanas 

mērķa maiľu.  

  Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 

4.daļas 35.punktu, atklāti balsojot: PAR– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

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

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

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

 

Nekustamam īpašumam zemes gabalam kadastra Nr. 70900080105, 6,66 ha platībā mainīt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  

NĪLM kods 0101, uz galveno lietošanas mērķi- derīgo izrakteľu ieguves teritorijas 6,66 ha 

platībā, NĪLM kods 0401.  

43. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas sporta centra aerobikas 

zāles aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

 Madonas novada pašvaldība 2011.gada 11.oktobrī ir saľēmusi XXX iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldībā Nr.MNP/2.1.3.6./11/640) ar lūgumu uzstādīt spoguļus, 

veikt izmaiľas ventilācijas sistēmas uzstādījumos un izveidot plauktus un konteinerus 

inventāra uzglabāšanai Madonas pilsētas sporta centrā aerobikas zālei  

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies sniegto informāciju, ľemot 

vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, , atklāti 

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

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

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

Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) ; PRET – 1 (Andris SAKNE); ATTURAS – 

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt LVL 1500,00(viens tūkstotis piecsimt latu) spoguļu iegādei un uzstādīšanai 

Madonas pilsētas sporta centra aerobikas zālē. 

44.  Par Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu – atbalsts sportistiem 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

 Madonas novada pašvaldība 2011.gada 12.septembrī ir saľēmusi Latvijas 

Orientēšanās federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr. MNP/2.1.3.1./11/2468 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas valsts izlases sportistus 

Dināru Gutānu, Klāvu Stipro un Jāni Sāru no Madonas novada, sakarā ar piedalīšanos Baltijas 
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junioru kausu izcīľas sacensībās orientēšanās sportā 2011.gada 23. līdz 26. septembris 

Zviedrijā (Falkenbergā) 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M. Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

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

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

PRET – NAV ; ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ 

1. Atbalstīt XXXX piedalīšanos Baltijas junioru kausu izcīľas sacensībās orientēšanās 

sportā 2011.gada 23. līdz 26. septembris Zviedrijā (Falkenbergā) 

2. Piešķirt finansējumu LVL 95,00 (deviľdesmit pieci lati) apmērā katram sportistam 

(kopā – LVL 285,00) dalībai sacensībās, atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Madonas 

novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”. Finansējumu piešķirt no 

Madonas pilsētas sporta tāmes atbalsta līdzekļiem. 

3.Piešķirto finansējumu pārskaitīt Latvijas orientēšanās federācijai. 

45. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madona BJSS inventāra iegādei 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 10.oktobrī ir saľēmusi Madonas bērnu un 

jaunatnes sporta skolas trenera Gunāra Ikaunieka iesniegumu (reģistrēts Madonas novada 

pašvaldībā Nr. MNP/2.1.3.6./11/635) ar lūgumu atbalstīt kvalitatīva slēpošanas inventāra 

iegādi Latvijas valsts izlases sportistiem XXXX no Madonas novada, sakarā ar gatavošanos 

Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātam orientēšanās uz slēpēm, kas notiks 

Madonas novadā 2013.gada februārī. Inventāra iegādei nepieciešami LVL 1600,00 (viens 

tūkstotis seši simti). 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, 

ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti 

balsojot: PAR– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Artis 

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

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Atbalstīt XXXX gatavošanos sacensībām. 

2. Piešķirt LVL 1600,00 (viens tūkstotis seši simti) kvalitatīva inventāra iegādei no 

projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem .  

46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  projekta  „Cīņas sporta inventāra un zāles 

aprīkojuma iegāde un cīņas sporta centra infrastruktūras uzlabošana” realizēšanai 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

Austrumu cīľu biedrība „Sinobi Kai Dodžo” ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā projektu 

„Cīľas sporta inventāra un zāles aprīkojuma iegāde un cīľas sporta centra infrastruktūras 

uzlabošana”. Projekta kopīgās izmaksas sastāda LVL 11710,45.  

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 12.oktobrī ir saľēmusi XXXX iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldībā Nr.MNP/2.1.3.6./11/648 ) ar lūgumu atbalstīt 

finansiāli iztrūkstošo līdzfinansējumu ”Cīľas sporta inventāra un zāles aprīkojuma iegādei”. 
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Iztrūkstošā summa ir LVL 196,00 (viens simts deviņdesmit seši lati). Biedrības iemaksātā 

summa ir LVL 1350,00. Kopējais līdzfinansējums projektam ir LVL 1546,00. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, 

ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda 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. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu par summu LVL 196,00 (viens simts deviľdesmit 

seši lati) no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

2. Slēgt līgumu par līdzfinansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu. 

47. Par zemesgabala ar adresi Gaujas iela 13, Madona daļas iznomāšanu 

ZIĽO: Guntis Gailums – jurists 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 23.augustā ir saľēmusi SIA „Agro Food Holding 

Lily” iesniegumu (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.1/11/2289) ar lūgumu iznomāt ar apbūves 

tiesībām pašvaldībai piederošo zemes gabalu Gaujas ielā 13/17 (kadastra Nr.70010010620) 

baseina, ekorestorāna un bērnu rotaļu laukuma izbūvei. 

2011.gada 22.septembra Madonas novada pašvaldības domes sēdē tika pieľemts lēmums 

(protokols Nr.17; 45.p.) ar kuru nolēma: 

1) nodot nomā ar apbūves tiesībām pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Gaujas iela 

13, Madona (kadastra Nr.7001 001 0620) daļu – neapbūvētu zemesgabalu ar kopējo 

platību 4131 kv.m (saskaľā ar pievienoto plānu), nosakot nomas līguma termiľu – 10 

gadi un zemesgabala apbūves mērķi – publiska peldbaseina būvniecība; 

2) uzdot Administratīvajai nodaļai veikt informācijas par iznomājamo nekustamā īpašuma 

daļu - neapbūvētu zemesgabalu izvietošanu LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” noteiktajā kārtībā. 

Noklausījusies Gunta Gailuma sniegto informāciju, pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, ľemot vērā 

Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu 

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

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

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

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

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

1. Iznomāt SIA „Agro Food Holding Lily” ar apbūves tiesībām pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar adresi Gaujas iela 13, Madona (kadastra Nr.7001 001 0620) daļu – 

neapbūvētu zemesgabalu ar kopējo platību 4131 kv.m (saskaľā ar pievienoto plānu)  

publiska peldbaseina būvniecībai, nosakot nomas līguma termiľu – 10 gadi.  

2. Apstiprināt līguma projektu par zemesgabala nomu Gaujas ielā 13, Madona (kadastra 

Nr.7001 001 0620) ar apbūves tiesībām. 

48. Par Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par 

Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” grozījumu nodošanu 

sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziľo: Ilona ŠKINČA – Attīstības nodaļas speciāliste, teritorijas plānotāja 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

plānošanas likuma 8.panta ceturto daļu, MK 06.10.2009.gada noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36.punktu, Madonas novada pašvaldības domes 

2011.gada 13.jūnija lēmumu „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Madonas novada 

pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto 

(atļauto) izmantošanu” (prot.Nr.11, p.22.), Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 

28.jūlija lēmumu „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 13.jūnija 

lēmumā „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. 

saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 

(prot.Nr.14, p.52.), ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Teritoriālo un vides jautājumu 

komitejas lēmumu, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR– 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LUNGEVIČS, Vanda 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. Nodot Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas 

novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 15.punkta pielikuma „Madonas  pilsētas  

teritorijas plānojuma  1999. – 2012.gadam  grozījumu  Nr.2.  II  daļu „Grafiskā daļa” un   

III daļu  „Teritorijas  izmantošanas  un   apbūves  noteikumi””, 5.punkta pielikuma 

„Kalsnavas  pagasta  teritorijas  plānojuma  2006. – 2018.gadam   II daļu  „Teritorijas  

izmantošanas  un  apbūves  noteikumi””, 7.punkta pielikuma „Liezēres  pagasta  

teritorijas  plānojuma  2008. –2020.gadam II daļu  „Grafiskā  daļa„ un  III  daļu  

„Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”” un 9.punkta pielikuma „Mārcienas 

pagasta  teritorijas  plānojuma  2008. –2020.gadam II daļu  „Grafiskā  daļa„ un  III  daļu  

„Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”” grozījumu, grozījumu 

paskaidrojuma rakstu un pārskata par Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo 

noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 

grozījumu izstrādes gaitu 1.redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saľemšanai. 

 

2. Uzdot izstrādes vadītājam līdz 14.11.2011. uzsākt šī lēmuma 1.punktā minētā dokumenta 

sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt atzinumus no darba uzdevumā minētajām 

institūcijām un uzľēmumiem par 1.punktā minēto dokumentu.  

 

49. Par līdzekļu piešķiršanu ielu apgaismojuma atjaunošanai Upes, Avotu, Brīvības un 

Skolas ielās Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā 

ZIĽO: Nauris VOLKOVS – Attīstības nodaļas vadītājs 

 N.Volkovs ziľo, ka AS „Sadales tīkls” Upes, Avotu, Brīvības un Skolas ielās, 

Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā ir uzsācis elektropārvades gaisvadu līniju 

nomaiľu pret elektrokabeļu pārvades līnijām. Pašvaldībai piekrītošais ielu apgaismojuma tīkls 

šajās ielās atrodas demontējamos AS „Sadales tīkls” gaisvadu balstos un pēc rekonstrukcijas 

ielu apgaismojums tiks likvidēts, tāpēc šajās ielās nepieciešams atjaunot ielu apgaismojumu. 

Apgaismojuma izbūvei ir izstrādātā tehniskā dokumentācija. Kopējās izmaksas sastādīs LVL 

36473,51. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Vineta 

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

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 
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ZOMEROVSKIS) ; PRET – NAV ; ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķir Ļaudonas pagasta pārvaldei Upes, Avotu, Brīvības un Skolas ielu, Ļaudonā, 

Ļaudonas pagastā, Madonas novadā apgaismojuma atjaunošanai līdzekļus LVL 

36473,51 apmērā no budžeta neizlietotajiem līdzekļiem ( pašvaldības budžeta 

procentu maksājumiem Valsts kasē). 

2. Uzdot Iepirkumu komisijai likumā noteiktajā kārtība veikt iepirkumu minēto ielu 

apgaismojuma atjaunošanai. 

 

50. Par finansējuma piešķiršanu daļējai transporta izdevumu segšanai, E.Dārziņa 

mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncertam Madonā. 

ZIĽO: Jānis Kļaviľš –Kultūras darba organizators 

Izskatījusi J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktora M.BERGA iesniegumu, 

reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.2./11/2778 , noklausījusies V.VUCĀNA sniegto informāciju, 

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts 

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

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

 Piešķirt finansējumu LVL 200,00 apmērā daļējai transporta izdevumu segšanai E.Dārziľa 

mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncertam Madonā no kultūras budžeta 

nesadalītajiem līdzekļiem. 

51.Par „Mūsdienu deju lielkoncerta” nolikuma apstiprināšanu 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ –Kultūras darba organizators 

Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu, iepazinusies ar „Mūsdienu deju lielkoncerta” nolikumu , noklausījusies 

J.KĻAVIĽA sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR– 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts 

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

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

Apstiprināt „Mūsdienu deju lielkoncerta” nolikumu. 

 Pielikumā: Nolikums 

52. Par domes līdzdalību ERAF projekta 3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/020 „Stacionārās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, 

nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

ZIĽO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Domes priekšsēdētājs 

2010. gada 27. oktobrī uzsākta ERAF projekta ident. Nr. 

3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/020 „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas 

pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību” ieviešana. 

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda Ls 557 284,00 (t.sk.. neattiecināmās 

izmaksas 53 934,00).Projekta ietvaros ir noslēgti līgumi par kopējo summu Ls 289 473,24 
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(būvniecības līgums ar SIA „Madonas būve”, tehniskā projekta un autoruzraudzība ar SIA 

„B&L projekti”, būvekspertīze SIA „Rēzeknes nams”, būvuzraudzība – Skaidrīte Zepa), 

refinansētās izmaksas Ls 35 366,76 plānots noslēgt līgumus par Ls 232 444,00.  

Projekta ietvaros no ERAF līdzfinansējuma ir saľemts avansa maksājums Ls 249 872,80 

apmērā un refinansējums Ls 35 366,76 apmērā. 

Par minēto projektu, domi informēju jau Madonas novada pašvaldības domes sēdē 2011. 

gada marta sēdē, aicināt atbalstīt projekta ieviešanu ar pusi no finansējuma, tas ir 7,5 % jeb 

LVL  37 751,25 no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas LVL 503 350,00 un 50 % jeb 

LVL 26967,00 neattiecināmo izmaksu kopsummas LVL 53 934,00. Nepieciešamais 

finansējums no Madonas novada domes LVL 64 718,25. 

MNP SIA „Madonas slimnīca” nepieciešamā starpmaksājuma summa LVL 207 326,19, 

tai skaitā attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. 

Projektā nebija iespējams iekļaut slimnīcai radikāli nepieciešamo maģistrālās siltumtrases 

maiľu 145 m garumā un 8 siltummezglu izbūvi kopā par LVL 50926,00. Darbus pašlaik vēl 

turpina SIA „Madonas siltums”. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, aicinu atbalstīt slimnīcu, ľemot aizľēmumu Valsts kasē 

LVL 64 718,25 apmērā. 

 Noklausījusies B. Kokara sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju sēžu lēmumus, 

deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda 

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

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. ERAF projekta nr. 3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/020 „Stacionārās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, nodrošinot un 

attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē Ls 64 718,00 

apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai Madonas novada pašvaldības 

SIA „Madonas slimnīca” 

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

aizľēmuma ľemšanu Ls 64 718,00 apmērā Madonas novada pašvaldības SIA 

„Madonas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta nr. 

3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/020 „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca” ”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

3. Aizľēmumu izľemt 2012. gadā apgūt 2012. gadā. 

4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

53. Par piedalīšanos projektu konkursā Lauku atbalsta dienesta aktivitātē 321 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projekta pieteikumu „Strauta 

ielas un ūdensvada rekonstrukcija, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” 

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

         

Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes Indras 

Kārkliľas ziľojumu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Teritoriālo un Vides jautājumu 
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komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta 

VIZĀNE, Kaspars UDRASS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV ; ATTURAS – 1 

(Valentīns RAKSTIĽŠ), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties izsludinātajā konkursā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

ar projektu „Strauta ielas un ūdensvada rekonstrukcija, Jāľukalnā, Kalsnavas pagastā”. 

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 75 608,91 LVL apmērā, ar PVN 22 

% - 92 242,87 LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 54 815,54 LVL, 

ELFLA finansējums – 37 426,33 LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (10% no attiecināmajām 

izmaksām) 4158,48 LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu 50 658,06 LVL 

apmērā. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi, 92 242,87 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Strauta ielas un ūdensvada rekonstrukcija, Jāľukalnā, 

Kalsnavas pagastā” aktivitāšu veikšanai. 

6. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

7. Augstāk minētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

54. Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziľo: Rihards SAULĪTIS - deputāts  

Rihards Saulītis ziľo, ka atbilstoši  LR MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas 

kārtība” 3.daļu  nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi: 

1. Madonas novada Praulienas pagasta nekustamajam īpašumam “Lazdukalns” zemi 0.87 ha 

platībā ar kadastra Nr.7086 008 0055, mainīt zemes lietošanas mērķi no trīs, metru un piecu 

stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanas māju apbūve, kods 0702 uz vienģimeľu, 

divģimeľu dzīvojamo māju apbūvi, kods 0601 un apstiprināt zemes lietošanas mērķi: 

 Individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601- 0.31 ha 

 Lauksaimniecība, kods 0101 – 0.56 ha 

2. Madonas novada Praulienas pagasta nekustamajam īpašumam “Sakumi” zemi 4.39 ha 

platībā ar kadastra Nr.7086 014 0167, mainīt lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju 

apbūves, kods 0601, kas parādās pie nodokļa aprēķināšanas VZD nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstā, noteikt un apstiprināt zemes 

lietošanas mērķi: 

 Individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 – 0.37 ha 

 Lauksaimniecība, kods 0101 – 4.02 ha 

 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiľas kārtība” 3.daļu, ľemot vērā Madonas novada Teritoriālo un vides 

jautājumu  komitejas lēmumu, deputātu ieteikumus,  atklāti balsojot: PAR– 14 (Andrejs 

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

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

SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS, 
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Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV ; ATTURAS – NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam “Lazdukalns”: 

1.1. Individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601- 0.31 ha 

1.2. lauksaimniecība, kods 0101 – 0.56 ha 

 

2. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam “Sakumi”: 

2.1. Individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 – 0.37 ha 

2.2. Lauksaimniecība, kods 0101 – 4.02 ha 

 

55. Par automašīnas iegādi pašvaldības darba nodrošināšanai 

Ziľo: Rihards SAULĪTIS - deputāts  

Rihards Saulītis ziľo, ka Praulienas pagasta pārvalde lūdz atļaut iegādāties vieglo 

automašīnu pārvaldes darba vajadzībām. 

Esošās pagasta pārvaldes vajadzībām izmantotās automašīnas Ľiva 2121 izl.g. 1995, Opel 

Combo izl.g. 2004. ir gan fiziski, gan morāli nolietojušās. Lai automašīnas uzturētu tehniskā 

kārtībā un katru gadu varētu iziet tehnisko apskati, to remontā nepieciešams ieguldīt 

apjomīgus finanšu līdzekļus. 

Efektīvāks risinājums būtu iegādāties jaunu vieglo automašīnu. 

Automašīnas iegādei nav nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, tie tiks segti pagasta 

pārvaldes budžeta ietvaros. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada Teritoriālo un vides 

jautājumu  komitejas lēmumu, deputātu ieteikumus,  atklāti balsojot: PAR– 11 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, RIHARDS SAULĪTIS,  Ruta 

VIZĀNE, Kaspars UDRASS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 1 (Vineta LAMBERTE); 

ATTURAS – 2 (Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS),  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut Praulienas pagasta pārvaldei, pašvaldības funkciju veikšanai, iegādāties vieglo 

automašīnu. 

2. Uzdot iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru vieglās automašīnas iegādei 

Praulienas pagasta pārvaldes vajadzībām saskaľā ar pagasta pārvaldes iesniegto 

tehnisko specifikāciju. 

3. Vieglās automašīnas iegādei nepieciešamo finansējumu nodrošināt ar Praulienas 

pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

56. Par grozījumiem štatu sarakstā  

ZIĽO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

Praulienas pagasta pārvalde lūdz izveidot 0,5 štatu vienību - apkopēja Saikavas tautas 

namā. 

Ľemot vērā sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 14 (Andrejs 

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

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

SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS, 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
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Veikt izmaiľas Praulienas pagasta pārvaldes štatu sarakstā ar 2011.gada 1.novembri, 

papildinot štatu sarakstu ar  0,5 štata vienībām - Saikavas tautas nama kurinātājs - apkopējs ar 

mēneša amatalgas likmi Ls 200,00. 

57. Par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei izglītības iestāžu skolēnu interešu 

izglītības kolektīviem 

ZIĽO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs 

Izskatījusi Madonas bērnu un jauniešu centra sagatavoto informāciju, ľemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS 

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

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

NOLEMJ:: 

 Piešķirt finansējumu LVL 1413,00 tērpu iegādei izglītības iestāžu skolēnu interešu 

izglītības kolektīviem no 2011.gada budžetā izglītības pasākumiem tērpu iegādei 

paredzētajiem līdzekļiem, saskaľā ar pievienoto sarakstu. 

 Tērpu iegādes saraksts pievienots protokolam. 

58. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.09.2011. lēmumā 

(protokols Nr.17; 55.p) „Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2011.gada 

septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim” 

ZIĽO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs 

Saskaľā ar 05.10.2011. Ministru kabineta rīkojumu Nr.515 "Par mērķdotāciju sadalījumu 

pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm", ľemot vērā Madonas novada pašvaldības 

domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju ieteikumus, noklausījusies sniegto 

informāciju, atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, 

Kaspars UDRASS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV ; ATTURAS – NAV, Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Samazināt Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL 1840,00 apmērā. 

 

Grozījumi Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāţu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadales 2011.gada septembra, oktobra, 

novembra un decembra mēnesim sarakstā pievienoti protokolam. 
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59. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.09.2011. lēmumā 

(protokols Nr.17; 57.p) „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembra, oktobra, 

novembra un decembra mēnesim” 

ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Saskaľā ar 05.10.2011. Ministru kabineta rīkojumu Nr.515 "Par mērķdotāciju 

sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm", ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju ieteikumus, 

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

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

LUNGEVIČS, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Samazināt Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL 1160,00 apmērā. 

Grozījumi Madonas novada pašvaldības izglītības iestāţu bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembra, oktobra, novembra un 

decembra mēnesim sadales sarakstā pievienoti protokolam. 

60. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009. apstiprinātajā 

lēmumā „ Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības 

domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” 

ZIĽO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Noklausījusies Madonas pilsētas pārvaldnieka Gunta Ķevera sniegto informāciju,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,  

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

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

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009. apstiprinātajā 

lēmumā „ Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes 

izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”: 

 Grozīt 1.1. punktā telpām ar adresi Saules iela 18b, Madona noteikto nomas maksu no 

LVL 1,00 par 1 kv.m uz LVL 1,50 par 1 kv.m. 

Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri. 

61. Par sadarbības un līdzfinansējuma apliecinājumu projekta „Le pot plein – 

Draudzības bļoda” realizēšanā 

Ziľo: Gunita KĻAVIĽA – Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore 

G.Kļaviľa ierosina jautājumu izľemt Domes sēdes darba  kārtības 

Izskatījusi Madonas Bērnu un jauniešu centra 20.10.2011.iesniegumu (reģistrēts Madonas 

novada pašvaldībā 20.10.2011.ar Nr.MNP/2.1.3.2./11/2888) ar lūgumu Madonas novada 
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pašvaldībai piedalīties kā sadarbības partnerim Kocēnu novada domes izstrādātajā jauniešu 

projektā „Le pot plein – Draudzības bļoda” un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 

līdzfinansējumu LVL 170,00 apmērā. Projektu plānots iesniegt 2011.gada 1.novembrī Eiropas 

Savienības programmai „Jaunatne darbībā” 

 Noklausījusies G. Kļaviľas sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR– 14 (Andrejs 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

 Jautājumu neskatīt 27.10.2011. Domes sēdē. 

62. Par papildus finansējumu humānās palīdzības kravu transporta izdevumu samaksai  

ZIĽO: ĀRIS VILŠĶĒRSTS - IZPILDDIREKTORS 

Āris VILŠĶĒRSTS informē, ka pašvaldības 2011.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi Ls 

4500,00 apmērā humānās palīdzības kravu transporta izdevumu samaksai. Laikā no 

2011.gada sākuma līdz šodienai, veiksmīgas sadarbības rezultātā ar Zviedrijas Rotary klubiem 

Tranosā un Stokholmā, biedrību „Lettlandhilfe Mettmann” Metmanas pilsētā Vācijā un 

Vācijas Sarkanā Krusta biedrības Rosrātes nodaļu un Vaijes – Madonas draudzības biedrību ir 

izdevies pašvaldības iestāžu – sociālās aprūpes centru, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu 

vajadzībām sagādāt ievērojamu daudzumu šo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamu 

lietu, kuru vērtība vairākkārt pārsniedz transporta izdevumu apmēru. Jāatzīmē, ka Vaijes - 

Madonas draudzības biedrība un Vācijas Sarkanā Krusta biedrības Rosrātes nodaļa ir no 

saviem līdzekļiem segušas arī transporta izdevumus. Līdz šim ir saľemtas šādas palīdzības 

kravas: 

Nr. 

p.k. 
Datums 

No kurienes 

saņemts 

Finansējums 

transporta 

izdevumiem 

Sūtījuma īss raksturojums 

1 04.02.2011. no Metmanas pašvaldība 

Mēbeles 48 vienības, apģērbs 425 

kastes, paklāji 6 vienības, krēsli aktu 

zālēm - 900 vienības 

2 21.02.2011. no Tranosas pašvaldība 

invalīdu ratiľi u.c. aprīkojums 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - 43 

gb, apģērbs saimniecības piederumi -

156 kastes, mēbeles spoguļi, 

datorpiederumi, galdi, krēsli, plaukti 

u.c. Kopā- 186 vienības 

3 11.03.2011. 

no Rosrātes 

Madonas Sarkanā 

Krusta nodaļai  

transporta 

izdevumus 

sedz 

Rosrātes SK 

Skapji, galdi, krēsli, apģērbs, bērnu 

ratiľi, higiēnas preces, rotaļlietas 

4 16.03.2011. no Tranosas pašvaldība 

Skapīši ar atvilknēm bērnudārziem - 

75gb, galdi - 133gb, krēsli skolas un 

mazie bērnudārzu -  258 gb, skapji 

metāla, plaukti 11gb u.c.- visas mēbeles 

jaunas 
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5 16.04.2011 no Vaijes 

Vaijes – 

Madonas 

draudzības 

biedrība 

Mēbeles, veļas automāts, rotaļlietas, 

apģērbi.  

6 05.05.2011. no Tranosas pašvaldība 

Mēbeles 20 vienības, apģērbs, gultas 

veļa, segas, spilveni -502 iepakojumi, 

mājsaimniecības piederumi 70 

iepakojumi, rotaļlietas mīkstās- 50 gb, 

datorpiederumi - 20 vienības, lietas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

pamperi, palīgierīces u.c. -99 vienības, 

citas preces - 70 vienības 

7 06.10.2011. 
no Tranosas 

(dažas mantas) 

Tranosas 

Rotari klubs 

Ledusskapji - 2 vienības, pamperi 12 

iepakojumi, podu krēsli invalīdiem 5 

gb, monitori - 9gb, printeri 4 gb, 

medicīniskie ratingaldi 3 gb 

 

Palīdzības kravu saturs tiek iepriekš saskaľots – no pašvaldības iestādēm tiek savākta 

informācija par vajadzībām un apkopotais saraksts nosūtīts palīdzības sniedzējiem, kuri, 

iespēju robežās, mēģina savākt tieši pieprasītās mantas. 

Izmantojot saľemto palīdzību tiek apgādātas ne tikai pašvaldības iestādes, bet arī 

nodrošināti ar apģērbu un citām nepieciešamām lietām trūcīgie iedzīvotāji visā novadā, tai 

skaitā sniegta palīdzība ugunsgrēkā cietušām ģimenēm Ošupes un Kalsnavas pagastā. 

Lai nodrošinātu šim gadam palīdzības sniedzēju piedāvāto kravu (viena krava no 

Mettmanas un viena no Tranosas) transporta izdevumu samaksu, ir papildus pašvaldības 

budžetā paredzētajiem līdzekļiem nepieciešami Ls 1930,00. 

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

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

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

Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars 

UDRASS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV ; ATTURAS – NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt papildus finansējumu humānās palīdzības kravu transporta izdevumu samaksai 

LVL 1930,00 no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem 

63. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem. 

ZIĽO – Biruta VINDELE – finanšu nodaļas vadītāja, 

 Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Noklausījusies Birutas VINDELES un Gunta Ķevera sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 13 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, 

RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS, Modris 

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

NOLEMJ: 

 

 

I     Pamatbudžetā palielināt ieņēmumus no 
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1. kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas savienības 

struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai (kods 18812) Ls 556345.00 

3. kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par valsts budžeta   

    finansējuma daļu ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai (kods 18.822)  

     par Ls 11305.00 

4. uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas savienības 

struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai (kods 18811) Ls 58118.00 

5. ieľēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa Ls 16464.00 (kods 04.100) 

6. ieľēmumiem no pašvaldības mantas realizācijas Ls 15599 (kods 13.400) 

Samazināt ieľēmumus par pārējiem budžeta iestāžu  sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

par Ls 3965.00 (kods 21.000) 

      II     Pamatbudžetā palielināt finansējumu, pārkārtot budžeta līdzekļus 

1. Projektam „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija I kārta” palielināt finansējumu 

nepabeigtajai būvniecībai  (kods 5200) par Ls 331605.00 

2. projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ļaudonas pagastā” palielināt finansējumu 

nepabeigtajai būvniecībai  (kods 5200) par Ls 236045.00 

3. projektam  „ Media Literacy-21 st Century Approach to Education"   palielināt      

atalgojumiem paredzētos līdzekļus (kods 1100)par Ls 907.00, darba devēja            

obligātajām sociālajām iemaksām paredzētos līdzekļus (kods 1200) par Ls 218.00, 

pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus (kods2200) par Ls 2203.00, materiālu 

iegādei paredzētos līdzekļus (kods 2300) par Ls 79.00, pamatlīdzekļu iegādei 

paredzētos līdzekļus (kods5200) par Ls 1426.00 

4. projektam „Bezdarbnieku apmācība darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai” palielināt 

pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus (kods2200) par Ls 60.00, materiālu 

iegādei paredzētos līdzekļus (kods 2300)par Ls 4043.00, pabalstiem paredzētos 

līdzekļus (kods 6200) par Ls 52460.00, transfertiem paredzētos līdzekļus (kods 7200) 

par Ls 1555.00 

5. Piešķirt papildus finansējumu Madonas pilsētas kultūras namam papildiekārtas 

projektora uzstādīšanai iegādei Ls 1200.00 (kods 5200), samaksai par zemes nomu Ls 

2098.00 (kods 2263)  no ieľēmumu pārpildes. 

6. Samazināt projektēšanai pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus (kods2200) par 

Ls  8389.00. 

7. Palielināt koplietošanas teritoriju labiekārtošanai pakalpojumu apmaksai paredzētos 

līdzekļus (kods2200) par Ls 8140.00. 

8. Palielināt projektam „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” nepabeigtai būvniecībai 

paredzētos līdzekļus (kods 5200) par Ls 249.00. 

9. Samazināt Kalsnavas ciema Jāľukalna ciema Strautu ielas rekonstrukcijai paredzētos 

līdzekļus (kods 5200) par Ls 4425.00 

10. Paredzēt valsts budžeta finansējuma atmaksai (kods 7200) Ls 4832.00 

11.  Paredzēt pakalpojumu apmaksai (kods 2200) projektam „Līdaku mazuļu ielaišana 

Līdēres ezerā”   Ls 961.00 

12.  Paredzēt pakalpojumu apmaksai  (kods 2200) projektam „Zandartu mazuļu ielaišana 

Kāla ezerā „ Ls 3000.00 
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13. Paredzēt  SIA „Sarkaľu komunālais uzľēmums” pamatkapitāla palielināšanai ERAF 

projekta „Madonas novada Sarkaľu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”  īstenošanai Ls 145295.00 (kods 5300) no aizľēmuma Valsts kasē. 

14. Paredzēt projekta „Sanitāro telpu rekonstrukcija Madonas novada Barkavas pagasta 

kultūras namā” īstenošanai (kods 5200) Ls 4814.00 no aizľēmuma Valsts kasē. 

15. Paredzēt projekta „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” īstenošanai (kods 5200) Ls49512.00 

no aizľēmuma Valsts kasē. 

16. Paredzēt projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” īstenošanai (kods 

5200) Ls 645000.00 no aizľēmuma Valsts kasē. 

64. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par 

Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžetu” 

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, ľemot vērā Madonas novada Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

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

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

Andris SAKNE, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars 

UDRASS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV ; ATTURAS – NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23 „Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada  

budžeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

 

65. Par kredīta ņemšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta 

Nr VIDM/2009/KPFI-1/48 projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas 

novada izglītības un pašvaldību iestāžu ēkās” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai. 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

 Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu VIDM/2009/KPFI-1/48 ar Latvijas 

Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta 

“Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldību iestāžu ēkās” 

īstenošanu. Apstiprinātā kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir LVL 2121464,36.  

Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta līdzfinansējums sastāda LVL 1801123,24. Madonas 

novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda LVL 320341,12. Madonas novada pašvaldība no 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas avansa un starp maksājumu veidā līdz 

26.11.2011. ir saľēmusi LVL 1142624,54. Nepieciešamā summa projekta 

priekšfinansējumam un līdzfinansējumam sastāda LVL  978839,82 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda 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. KPFI projekta Nr. VIDM/2009/KPFI-1/48 “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Madonas novada izglītības un pašvaldību iestāžu ēkās” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 
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978839,82 apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts 

kases noteikto procentu likmi. 

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

kredīta ľemšanu LVL 978839,82 apmērā, KPFI projekta Nr. VIDM/2009/KPFI-1/48 

“Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldību iestāžu 

ēkās” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

3. Aizľēmumu izľemt 2011. gadā. 

4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.. 

 

66. Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā “Latvijas lauku 

attīstības programmas 2007. - 2013.gadam”pasākumam “Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Sporta un atpūtas bāzes 

„Smeceres sils” infrastruktūras izveide” 

 

ZIĽO: E.Staune– Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

 E.Staune informē, ka saskaľā ar 27.01.2011. domes lēmumu Nr.2., 23 punktu, kurā 

tika nolemts turpināt attīstīt un labiekārtot sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” 

infrastruktūru, ir iespēja piedalīties ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā “Latvijas 

lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam” pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai 

un iedzīvotājiem” un papildināt projekta „Tiesnešu un loģistikas centra ēku jaunbūves sporta 

un atpūtas bāzes „Smeceres sils” teritorijā „Biatlona trasē” būvniecība” (ID Nr.10-05-

L32100-000206) veiktās aktivitātes – tiesnešu un loģistikas centra izbūvi. Projekta 

iesniegumā „Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” infrastruktūras izveide” paredzēt 

sekojošas aktivitātes – ierīkot automašīnu stāvlaukumu, Ierīkot gājēju celiľus un invalīdu 

autostāvvietas, uzstādīt BMX trases uzjumteni, ierīkot transformējamu laukumu vasaras 

sporta aktivitātēm, labiekārtot teritoriju. Lai realizētu minētās aktivitātes, nepieciešama esošā 

tehniskā projekta „Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” rekonstrukcija” aktualizācija 

saskaľā ar faktisko situāciju, nodrošināt autoruzraudzību un būvuzraudzību. Projektu plānots 

īstenot 2012.gadā. Projekta ietvaros ir paredzēts avansa maksājums līdz 20% no kopējā 

projektam piešķirtā Eirojpas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. 

Kopējās izmaksas projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamas Ls 46 650.58 

apmērā, t.sk. PVN (22%) – Ls 8412.40, LAD līdzfinansējums – Ls 34 414.36 LVL, 

pašvaldības finansējums – Ls 3823.82. 

 Noklausījusies E.Staunes ziľojumu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības sporta 

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

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, RIHARDS 

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

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV ; ATTURAS – 1 (Valentīns RAKSTIĽŠ), Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā “Latvijas lauku 

attīstības programmas 2007, - 2013.gadam”pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu “Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” 

infrastruktūras izveide”. 

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu Ls 46 650.58 apmērā, t.sk. PVN (22%) – Ls 8 

412.40, LAD līdzfinansējums – Ls 34 414.36 LVL, pašvaldības finansējums – Ls 3 823.82. 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu Ls 3 823,82 apmērā (10% 

apmērā no attiecināmajām izmaksām). 
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4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas finansējumu 8 412.40 LVL apmērā 

(PVN 22% apmērā). 

5. Projekta „Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” infrastruktūras izveide” realizēšanai 

ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē Ls 46 650.58 apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi 

un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Ja projekta ietvaros 

tiek saľemts avansa maksājums, tad aizľēmuma summu samazināt attiecīgi piešķirtā 

avansa apmēram; 

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

Madonas novada kredīta ľemšanu Ls 46 650.58 apmērā projekta „Sporta un atpūtas bāzes 

„Smeceres sils” infrastruktūras izveide” līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 

nodrošināšanai, samazinot to par piešķirtā avansa apmēru; 

7. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

8. Lēmuma izpildi nodrošināt Attīstības nodaļai. 

 

67. Par piedalīšanos ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā “Latvijas lauku 

attīstības programmas 2007. - 2013.gadam”pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai 

un iedzīvotājiem” ar projekta pieteikumu “Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta 

rekonstrukcija” 

ZIĽO: I.Kārkliľa– Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

 

 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste informē, ka projekta „Dzelzavas 

pagasta kultūras nama jumta rekonstrukcija” ietvaros ir paredzēts veikt: 

1. Esošā jumta seguma, nesošās konstrukcijas un pārseguma daļā virs skatītāju zāles 

un skatuves demontāžu; 

2. Jauna jumta seguma (atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

nosacījumiem) nesošās konstrukcijas un pārseguma daļā virs skatītāju zāles un 

skatuves izbūvi; 

3. Elektrisko tīklu atjaunošanu vietās, kur demontēts pārsegums (jumta konstrukcija); 

4. Zibens aizsardzība. 

 Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes 

Indras Kārkliľas ziľojumu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības sporta un veselības 

jautājumu komitejas, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 13 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, RIHARDS 

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

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV ; ATTURAS – 1 (Valentīns RAKSTIĽŠ), Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

9. Piedalīties izsludinātajā ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā “Latvijas lauku 

attīstības programmas 2007, - 2013.gadam”pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai 

un iedzīvotājiem” ar projekta pieteikumu “Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta 

rekonstrukcija”. 

10. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 45081,97 LVL apmērā, ar PVN 

22% - 55 000,00 LVL apmērā. (t.sk. Pašvaldības līdzfinansējumu 20 585,64 LVL, 

ELFLA finansējums 34 414,36 LVL) 

11. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (10% no attiecināmajām 

izmaksām) 3 823,82 LVL apmērā. 

12. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu 16 761,82 LVL 

apmērā. 

13. Projekta apstiprināšanas gadījumā ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases 



 52 

noteikto procentu likmi, rekonstrukcija 55000,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto 

maksājumu uz 2 gadiem, projekta ”Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta 

rekonstrukcija” īstenošanai. 

14. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

15. Augstāk minētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

 

68. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  projekta „ Biedrības „M-ART” ainavu 

glezniecības darbnīcas „Akmens mājas galerija” izveide un iekārtošana Aronas 

pagastā” 

ZIĽO: Maija JOKOVIČA, Danute VĒZE 

 Madonas novada pašvaldības ir saľēmusi biedrības „M-ART” iesniegumu (reģistrēts 

Madonas novada pašvaldībā Nr.MNP/2.1.3.2./11/2861) ar lūgumu atbalstīt ainavu 

glezniecības darbnīcas „Akmens mājas galerija” Aronas pagasta „ Lejas Vālēnos” grīdas  

remontu 10% apmērā no Leader projekta „ Biedrības „M-ART” ainavu glezniecības 

darbnīcas „Akmens mājas galerija” izveide un iekārtošana Aronas pagastā”  izmaksu 

tāmes jeb 840 latiem. 

   IZMAKSAS darbnīcas telpas 51,24 kv.m. grīdas ieklāšanai: 

  grīdas dēļi  - 55,5m
2
 x  11 Ls –   610 Ls 

  lāgas – 90mx 1Ls-                        90 Ls 

  keramzīts – 4m
3
 x 35 Ls –           140 Ls 

  kopā                                           840 Ls .  

  Telpas platums – 4,65 m, garums 11,02 m.  

   

  Rezultāti un ieguvumi : 

- atvērtas un pieejamas telpas biedrības biedriem un vietējiem iedzīvotajiem; 

- iespējas piedalīties radošā procesa mākslinieku vadībā / vienlaicīgi 36 cilvēki/; 

- izstādes telpā un brīvā dabā; 

- apmācības un plenēri; 

- uzlabota lauku kultūrvide. 

 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu 

komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 14 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, RIHARDS SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS, 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu par summu LVL 840,00 (astoľi simti 

četrdesmit lati) no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

2. Slēgt līgumu par līdzfinansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu. 

69. Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

ZIĽO:  Laima Liepiľa – Administratīvās nodaļas vadītāja 

  

 Izskatījusi priekšlikumus par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu, 

noklausījusies sniegto informāciju, ľemot Izglītības un kultūras komitejas, deputātu  

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 
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ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

 Piešķirt Madonas novada pašvaldības apbalvojumus saskaľā ar apbalvoto sarakstu. 

Apbalvoto saraksts pievienots protokolam. 

 

Sēdi slēdz plkst.18.00 

 

 Sēdes vadītājs     A.Ceļapīters 

 

 Sēdi protokolēja    L.Liepiľa 


