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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Madonā 

 2012.gada 16.februārī        Nr.3 

Sēdi atklāj plkst.16.00 

Sēdi slēdz plkst.18.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 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 Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Sēdē nepiedalās deputāts: 

Roberts ŠĽEPSTS - darba apstākļu dēļ 
 

Pagastu pārvalžu vadītāji: 

Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Staľislavs SMELTERS – 

Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs,  Valdis GOTLAUFS – Praulienas pagasta pārvaldes 

vadītājs, Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis SIRMAIS – Liezēres 

pagasta pārvaldes vadītājs,  Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, Guntis ĶEVERIS – Madonas 

pilsētas pārvaldnieks 

 

Administrācijas darbinieki: 

Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors, Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja, Biruta 

VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja, Dzintra STRADIĽA – sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils KAZAKEVIČS 

 

Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 16.02.2012. Madonas novada pašvaldības domes 

ārkārtas sēdes darba kārtību.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

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

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

 Apstiprināt 2012.gada 16.februāra Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes 

darba kārtību. 
 

DARBA KĀRTĪBĀ:  
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1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no A. L. 

2. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances 

3. Par finansiālu atbalstu meža zemes transformācijai saimniecībai „Strautiľi K”  Liezēres 

pagastā, tūrisma mītnes būvniecībai 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no U.L. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no A.M. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no A.T. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no V.T. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no G.S. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no P.A. 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no V. R. 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no J.A. 

12.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no I. A. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no D.D. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no J.D. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no J.G. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no O.M. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no SIA DUCIS D 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no SIA MADONA 

TREES 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no A. G. 

20. Par atļauju automašīnas nomai Dzelzavas speciālās internātpamatskolai 

21. Par privatizācijas pabeigšanu privatizācijas objektam „Alpi”, Mārcienas pagasts, Madonas 

novads 

22. Par grozījumiem Madonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Noteikumi par 

vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” (Madonas novada pašvaldības 

domes 2010.gada 27.janvāra sēdes lēmums (prot.Nr.3;7.p.)) 

23. Par 2012.gada Nevalstisko organizāciju projektu konkursu 

24. Par aizľēmuma ľemšanu ELFLA projekta Nr. 11-05-L32100-000148 „Vestienas pagasta 

centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes” 

priekš finansēšanai un līdzfinansēšanai 

25. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.28 „Kārtība, 

kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un 

vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” (29.12.2011. protokolsNr.23; 51.p.) 

26. Par transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem, no kuru deklarētās dzīvesvietas 

pagastā nekursē sabiedriskais transports uz mācību iestādi novada teritorijā 

27. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2010.gada 

29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas 

novadā” precizēšanu 

28. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu 

29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība” 

projektam „Dzīvnieku patversmes izveidošana Praulienas pagasta „Lazdonītēs” 

30. Par remontdarbu veikšanu Mētrienas pamatskolā 

31. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu 

32. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „TSK Madona” 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.L. 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 
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 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 zemi par kopējo summu 57.16 LVL (uz 10.02.2012. pamatparāds 34.23 LVL, kavējuma 

nauda 22.93 LVL) un mājokli par kopējo summu 1.38 LVL (uz 10.02.2012. pamatparāds 

1.24LVL un nokavējuma nauda 0.14 LVL) no A.L., personas kods xxx dzīvojoša „XXX”, 

XXX pagastā, XXX novadā. 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/254 tika nosūtīts 11.10.2011. 

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, Madonas novada pašvaldības domes 

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.L., personas kods XXX, dzīvojoša „XXX”, XXX pagastā, 

XXX novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”XXX” ar kadastra 

numuru pamatgabalam XXX, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par zemi  par kopējo 

summu 57,16 LVL (uz 10.02.2012. pamatparāds 34,23 LVL, kavējuma nauda 22,93 

LVL), un mājokli par kopējo summu 1,38 LVL (uz 10.02.2012. pamatparāds 1,24 LVL un 

nokavējuma nauda 0,14.LVL), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

2. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances 

ZIĽO: Ilze DREIMANE - Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

Saskaľā ar MK 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 „‟Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti‟‟ 100.pantu „‟Prasības, kuru piedziľa saskaľā ar tiesību normām ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris, vai ir pagājis parāda piedziľas iespējamības 

termiľš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos 

uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieľēmumus no uzkrājumu 

samazinājuma‟‟. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz MK 15.12.2009. noteikumiem un 

Madonas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību, ľemot vērā deputātu 

ieteikumus, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 
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SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

1. Izslēgt no Ļaudonas pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites sekojošus debitoru 

parādus par kopējo summu LVL 205,24: 

 

Nr. 

p.k. 

Debitors Parāda summa Ls, 

/par ko parāds 

Piezīmes 

1. K. S. 8,56 

Maksa par atkritumu izvešanu 

Mirusi 21.04.2011. 

2.  A.V. 93,24 

Īres maksa 

Ļaudonas pagastā nedzīvo kopš 

2006.gada, patreizējā dzīvesvieta 

nezināma, deklarētā dzīvesvieta 

Ventspils novada Tārgales pagastā 

anulēta 2008.gadā 

3.  V.K. 9,79 

Maksa par atkritumu izvešanu 

Miris 02.02.2006. 

4.  J.K. 48,96 

Maksa par atkritumu izvešanu 

Miris 02.07.2011. 

5.  J.B. 32,26 

Maksa par atkritumu izvešanu 

Miris 22.07.2009. 

6. P.B. 3,37 

Maksa atkritumu izvešanu 

Mirusi 30.08.2010. 

7. J.M. 6,39 

Maksa par atkritumu izvešanu 

Miris 10.07.2006. 

8.  S.T. 2,67 

Maksa par atkritumu izvešanu 

Ilgstoši nedzīvo Ļaudonā 

 

2. No uzskaites izslēgto debitoru parādu summu LVL 205,24 apmērā atzīt pārējos izdevumos, 

kā arī samazināt izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem par LVL 205,24, 

atzīstot ieľēmumus no uzkrājumu samazinājuma. 

3. Par finansiālu atbalstu meža zemes transformācijai saimniecībai „XXX”  Liezēres 

pagastā, tūrisma mītnes būvniecībai 

ZIĽO: Jānis SIRMAIS  - Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde ir saľēmusi I.K., personas kods 

xxx, dzīvojoša Liezēres pagasta „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 13.01.2012. 

iesniegumu (reģistrēts Liezēres pagasta pārvaldē 13.01.2012. Nr.LIE/1-13.2/12/7) par plānoto 

tūrisma mītnes būvniecības projektu īpašumā „xxx”,  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstības programmas pasākuma „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” ietvaros.  Būvniecība 

plānota nekustamā īpašuma „xxx” meža zemes teritorijā, līdz ar to nepieciešama meža zemes 

transformācija, kuras veikšanai lūdz pašvaldības atbalstu. 

 

Pamatojoties uz sniegto informāciju, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 

23.punktu, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, 
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Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Piedalīties I.K. projekta „Tūrisma mītnes būvniecība īpašumā „xxx”” īstenošanai 

nepieciešamajā zemes transformācijā nekustamajam īpašumam „xxx” Liezēres pagastā, 

Madonas novadā (kadastra Nr.xxx) ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls 50.00 ( piecdesmit latu)  

apmērā. 

 

2. Uzdod pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar I.K. par līdzfinansējuma piešķiršanu, 

paredzot atpūtas vietas nodrošināšanu nekustamajā īpašumā „xxx” Liezēres pagastā Madonas 

novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli” bērnu atpūtas 

pasākumam. 

 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no U.L. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 871.25 (astoņi simti septiņdesmit viens lats 25 santīmi) (uz 

10.01.2012. pamatparāds LVL 510.07, kavējuma nauda LVL 361.18) no U.L., personas kods 

xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/150 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no U.L., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ” xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 871.25 (astoņi simti 

septiņdesmit viens lats 25 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 510.07, kavējuma 

nauda LVL 361.18), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 



 6 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.M. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs. 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 982.39 (deviņi simti astoņdesmit divi lati 39 santīmi) (uz 

10.01.2012. pamatparāds LVL 546.68, kavējuma nauda LVL 435.71) no A.M., personas kods 

xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/148 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.M., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 982.39 (deviņi simti 

astoņdesmit divi lati 39 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 546.68, kavējuma nauda 

LVL 435.71), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.T. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 250.17 (divi simti piecdesmit lati 17 santīmi) (uz 10.01.2012. 

pamatparāds LVL 142.84, kavējuma nauda LVL 107.33) no A.T., personas kods xxx, 

dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/147 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 
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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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu 

ieteikumus, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.T., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 250.17 (divi simti 

piecdesmit lati 17 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 142.84, kavējuma nauda LVL 

107.33), 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 tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.T. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 555.64 (pieci simti piecdesmit pieci lati 64 santīmi) (uz 

10.01.2012. pamatparāds LVL 309.86, kavējuma nauda LVL 245.78) no V.T., personas kods 

xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/146 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.T., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 
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xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 555.64 (pieci simti 

piecdesmit pieci lati 64 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 309.86, kavējuma nauda 

LVL 245.78), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no G.S. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 228.25 (divi simti divdesmit astoņi lati 25 santīmi) (uz 10.01.2012. 

pamatparāds LVL 134.22, kavējuma nauda LVL 94.03) no G.S., personas kods xxx, 

dzīvojoša xxx iela xxx, Rīgā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/144 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no G.S., personas kods xxx, dzīvojoša xxx iela xxx, Rīgā, par 

labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 228.25 (divi simti divdesmit astoņi lati 

25 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 134.22, kavējuma nauda LVL 94.03), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no P.A. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 
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par kopējo summu LVL 314.03 (trīs simti četrpadsmit lati 03 santīmi) (uz 10.01.2012. 

pamatparāds LVL 195.08, kavējuma nauda LVL 118.95) no P.A. personas kods xxx, 

dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/142 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no P. A. personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 314.03 (trīs simti 

četrpadsmit lati 03 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 195.08, kavējuma nauda 

LVL 118.95), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. R. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 116.14 (viens simts sešpadsmit lati 14 santīmi) (uz 10.01.2012. 

pamatparāds LVL 90.23, kavējuma nauda LVL 25.91) no V.R., personas kods xxx, 

dzīvojošas „xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/143 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 
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balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.R. personas kods xxx, dzīvojošas „xxx”, Praulienas 

pag., Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru 

pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 116.14 

(viens simts sešpadsmit lati 14 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 90.23, kavējuma 

nauda LVL 25.91), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.A. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 117.44 (viens simts septiņpadsmit lati 44 santīmi) (uz 10.01.2012. 

pamatparāds LVL 66.10, kavējuma nauda LVL 51.34) no J. A., personas kods xxx, dzīvojoša 

„xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/139 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J.A., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 117.44 (viens simts 

septiņpadsmit lati 44 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 66.10, kavējuma nauda 

LVL 51.34), piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 
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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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

12.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. A. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 115.58 (viens simts piecpadsmit lati 58 santīmi) (uz 10.01.2012. 

pamatparāds LVL 78.27, kavējuma nauda LVL 37.31) no I.A., personas kods xxx, dzīvojoša 

„xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/141 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I.A., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 115.58 (viens simts 

piecpadsmit lati 58 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 78.27, kavējuma nauda LVL 

37.31), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no D. D. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 265.67 (divi  simti sešdesmit pieci lati 67 santīmi) (uz 10.01.2012. 

pamatparāds LVL 144.86, kavējuma nauda LVL 120.81) no D.D., personas kods xxx, 

dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 
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Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/137 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no D.D., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 265.67 (divi  simti 

sešdesmit pieci lati 67 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 144.86, kavējuma nauda 

LVL 120.81), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.D. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 223.28 (divi  simti divdesmit trīs lati 28 santīmi) (uz 10.01.2012. 

pamatparāds LVL 124.77, kavējuma nauda LVL 98.51) no J.D., personas kods xxx, dzīvojoša 

„xxx”, Cesvaines pag., Cesvaines novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/135 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 
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SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J.D., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Cesvaines pag., 

Cesvaines novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 223.28 (divi  simti 

divdesmit trīs lati 28 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 124.77, kavējuma nauda 

LVL 98.51), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.G. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 1888.83 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit astoņi lati 83 

santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 1060.61, kavējuma nauda LVL 828.22) no J. G., 

personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/133 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J.G., personas kods xxx, dzīvojoša „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 1888.83 (viens tūkstotis 

astoņi simti astoņdesmit astoņi lati 83 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 1060.61, 

kavējuma nauda LVL 828.22), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 
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16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no O.M. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 3215.74 (trīs tūkstoši divi simti piecpadsmit lati 74 santīmi) (uz 

10.01.2012. pamatparāds LVL 1786.90, kavējuma nauda LVL 1428.84) no O.M., personas 

kods xxx, dzīvojoša xxx iela xxx Madona, Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/124 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no O.M., personas kods xxx, dzīvojoša xxx iela xxx, Madona, 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 3215.74 (trīs tūkstoši divi 

simti piecpadsmit lati 74 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 1786.90, kavējuma 

nauda LVL 1428.84), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA DUCIS 

D 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”Alejas” ar kadastra numuru pamatgabalam 7086 010 0205, Praulienas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu LVL 1224.24 (viens tūkstotis divi simti divdesmit 

četri lati 24 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 799.10, kavējuma nauda LVL 

425.14) no SIA DUCIS D, reģ.nr. 45403005227, juridiskā adrese Alejas laukums, Praulienas 

pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/124 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 
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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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA DUCIS D, reģ.nr. 45403005227, juridiskā adrese Alejas 

laukums, Praulienas pag., Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu 

”Alejas” ar kadastra numuru pamatgabalam 7086 010 0205, Praulienas pagastā, Madonas 

novadā par kopējo summu LVL 1224.24 (viens tūkstotis divi simti divdesmit četri lati 24 

santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 799.10, kavējuma nauda LVL 425.14), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA 

MADONA TREES 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs. 

 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”Mežapļavas” ar kadastra numuru pamatgabalam 7086 004 0006, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 1269.98 (viens tūkstotis divi simti 

sešdesmit deviņi lati 98 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 1072.04, kavējuma 

nauda LVL 197.94) no SIA MADONA TREES, reģ.nr. 40003833570, juridiskā adrese 

Ozolu iela 14-26, Lubāna, Lubānas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/108 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA MADONA TREES, reģ.nr. 40003833570, juridiskā 

adrese Ozolu iela 14-26, Lubāna, Lubānas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu 

”Mežapļavas” ar kadastra numuru pamatgabalam 7086 004 0006, Praulienas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu LVL 1269.98 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit 

deviņi lati 98 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 1072.04, kavējuma nauda LVL 

197.94), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.G. 

ZIĽO: Valdis GOTLAUFS- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 7086 005 0100, Praulienas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu LVL 612.15 (seši  simti divpadsmit lati 15 santīmi) (uz 

10.01.2012. pamatparāds LVL 339.93, kavējuma nauda LVL 272.22) no Andra Greiņa, 

personas kods 200281-11748, dzīvojoša Alejas iela 5-2, Praulienas pag., Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/11/110 tika nosūtīts 29.09.2011. 

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 Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. G., personas kods xxx, dzīvojoša xxx iela xxx, Praulienas 

pag., Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru 

pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 612.15 

(seši  simti divpadsmit lati 15 santīmi) (uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 339.93, kavējuma 

nauda LVL 272.22), 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 Baloža ielā 13a, Valmierā. 
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20. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu automašīnai, ko lieto Dzelzavas speciālā 

internātpamatskola 

ZIĽO: Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Izskatījusi Dzelzavas speciālās internātpamatskolas direktores Anitas DADZES 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 12.01.2012. Nr.MNP/2.1.3.2./12/106), 

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

noklausījusies E.VASKA sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas 

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

16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pēc operatīvā līzinga līguma termiľa beigām izmantot pirmpirkuma tiesības uz 

automašīnu  Renault Trafic, ko lieto Dzelzavas internātpamatskola,  par atlikušo 

vērtību 4792,74 lati. 

2. Pēc iegādes automašīnu reģistrēt uz Dzelzavas pagasta pārvaldes vārda. 

21. Par privatizācijas pabeigšanu privatizācijas objektam „xxx”, Mārcienas pagasts, 

Madonas novads 

ZIĽO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja 

 Madonas novada pašvaldība 2011.gada 4.februārī ir saľēmusi A.S. iesniegumu ar 

lūgumu Madonas novada pašvaldību pabeigt privatizācijas procesu nekustamajam īpašumam 

„xxx”, Mārcienas pagasts, Madonas novads.  

2001.gada 14.septembrī A.S. ir iesniegusi privatizācijas pieteikumu par privatizācijas 

objektu, kas atrodas „xxx”, LV 4852, Mārcienas pagasts, Madonas rajons, kura platība ir 95,2 

kv.m, un kas sastāv no viendzīvokļa mājas un ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītām telpām 

un būvēm: kūts, šķūnis, šķūnis.  

2002.gada 9.maijā Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija ir nosūtījusi A. S. 

paziľojumu par pirkuma līguma slēgšanu, saskaľā ar kuru privatizācijas objektu – 

viendzīvokļa māju, ar adresi „xxx”, LV 4852, Mārcienas pagasts, Madonas rajons 

(identifikācijas Nr.xxx) pērk A.S., personas kods xxx, nosakot pirkuma maksu 30,18 

sertifikāti. 

2002.gada 13.maijā Aina Sniedze ir ieskaitījusi pirkuma maksu Latvijas Hipotēku un 

zemes bankā sertifikātu kontā Nr.xxx saskaľā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 

sertifikātu ieskaitījuma apstiprinājumu. 

2004.gada 7.augustā A.S. ir mirusi. 

Ar 2004.gada 11.novembra aktu, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2004.gada 26.aprīļa 

rīkojumu Nr.267 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības 

īpašumā”, V/a „Mājokļu aģentūra” nodeva Mārcienas pagasta pašvaldības īpašumā 

dzīvojamās mājas „xxx”, Mārcienas pagasts, Madonas rajons” (kadastra Nr.xxx) neprivatizēto 

daļu. 

2012.gada 19.janvārī nekustamais īpašums „xxx”, xxx, Mārcienas pagasts, Madonas 

novads ir reģistrēts uz Madonas novada pašvaldības vārda, pamatojoties uz 2004.gada 

26.aprīļa LR Ministru kabineta rīkojumu Nr.267 un 2004.gada 11.novembra aktu par Valsts 

dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas nodošanu un pārľemšanu pašvaldības īpašumā.  

Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 76.pants nosaka, ka 

dzīvokļa īrnieka privatizācijas tiesība ir atzīstama par citiem atdodamu tiesību saskaľā ar 

Civillikuma 382.pantu.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995062132769&Req=0103011995062132769&Key=0101011937012832771&Hash=1#1
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A.S. pie 2011.gada 4.februāra iesnieguma ir pievienojis mantojuma apliecības Nr.2329 

(mantojuma lieta Nr.xxx) kopiju, kas apliecina A.S., personas kods xxx, mantojuma tiesības 

uz 2004.gada 7.augustā mirušās A.S. mantojumu – nekustamā īpašuma „xxx”, Mārcienas 

pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. xxx) privatizācijas tiesības.  

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 76.pantu, ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

 

1. Pabeigt privatizācijas objekta „xxx”, Mārcienas pagasts, Madonas novads 

privatizācijas procesu. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai slēgt pirkuma līgumu ar privatizācijas pieteicējas A.S. 

mantinieku A.S..  

22. Par grozījumiem Madonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Noteikumi 

par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” (Madonas novada 

pašvaldības domes 2010.gada 27.janvāra sēdes lēmums (prot.Nr.3;7.p.)) 

ZIĽO: Vineta LAMBERTE – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas 

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

16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi 2010.gada 

27.janvāra Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Noteikumi par 

vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” (Pielikumā).  

 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Madonas novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis”. 

 

4. Pašvaldība saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā 

internetā, saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta 

pārvaldēs. 

 

23. Par 2012.gada Nevalstisko organizāciju projektu konkursu 

ZIĽO: Vineta LAMBERTE – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 
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balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. Noteikt par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa prioritāti 

2012.gadā "Sociālās izolācijas mazināšana Madonas novadā". 

2. Noteikt 2012.gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa 

projekta pieteikumu iesniegšanas termiľu līdz 2012.gada 15.martam. 

 24. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta Nr. 11-05-L32100-000148 „Vestienas 

pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vāverītes” priekš finansēšanai un līdzfinansēšanai. 

ZIĽO: INDRA KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Indra Kārkliľa ziľo, ka 2011. gada 8. augustā ir uzsākta ELFLA projekta Nr. 11-05-

L32100-000148 „Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes” ieviešana. Projekta ietvaros plānots noslēgt 

līgumus par LVL 173 790,37 (būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība). Projekta ietvaros 

ir saľemts avanss LVL 24 225,70 apmērā 

Noklausoties Indras Kārkliľas sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

1. ELFLA projekta Nr. 11-05-L32100-000148 „Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana 

un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes” 

priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu 

Valsts Kasē LVL 149 564,67 apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi un atlikto 

maksājumu 2 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

2. Aizľēmumu izľemt 2012. gadā maija mēnesī un apgūt 2012. gadā. 

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

kredīta ľemšanu LVL 149 564,67 apmērā ELFLA projekta Nr. 11-05-L32100-000148 

„Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas 

izglītības iestādes „Vāverītes” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

25. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.28 

„Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” (29.12.2011. 

protokolsNr.23; 51.p.) 

ZIĽO: Daiga Elga ĀBOLA -  domes priekšsēdētāja vietniece 

Ľemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 23.01.2012. Nr.17-

1e/1028 izvērtējumu, noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 10 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,  Bruno KOKARS, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 
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SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET – 4 (Gunita KĻAVIĽA, Daiga 

MADERNIECE, Vineta LAMBERTE, Modris ZOMEROVSKIS), ATTURAS – 2 (Ruta 

VIZĀNE,  Artis KUMSĀRS),  Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Precizēt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Kārtība, kādā 

Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un 

vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” 2.punktu, izsakot šādā redakcijā:  

 

„Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem no 5 gadu vecuma obligātās 

apmācības bērniem un vispārējās pamatizglītības iestādes (1.- 9.klases) izglītojamajiem ir 

tiesības saľemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Madonas novada pašvaldības 

izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu un konkrētajā maršrutā 

netiek nodrošināti pašvaldības skolēnu pārvadājumi.” 

 

2. Transporta izdevumu apmaksu veikt ar 2012.gada 2.janvāri.  

Laika posmā no 02.01.2012. līdz 29.02.2012. par pierādījumu tiek izmantota ceļa 

izdevumu biļete, vai aprēķinu metodika, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto 

izziľu par skola apmeklējumu un izziľu par sabiedriskā transporta līdzekļa braukšanas 

biļetes cenu. 

3. Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

4. Saistošos noteikumus pēc to pieľemšanas publicēt informatīvajā izdevumā “Madonas 

novada Vēstnesis” vai laikrakstā „Stars”. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

26. Par transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem, no kuru deklarētās 

dzīvesvietas pagastā nekursē sabiedriskais un pašvaldības transports uz mācību iestādi 

novada teritorijā 

ZIĽO: Daiga Elga ĀBOLA -  domes priekšsēdētāja vietniece 

Saskaľā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Kārtība, kādā 

Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās 

izglītības iestāžu izglītojamajiem” (29.12.2011. protokolsNr.23; 51.p.) 5.punktu, 

noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada 

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

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,  Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta 

VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 1 (Gunita Kļaviľa), 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Segt transporta izdevumus Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem no 5 

gadu vecuma obligātās apmācības bērniem, vispārējās pamatizglītības iestādes (1.- 

9.klases) un vispārējās vidējās iestādes (10.- 12.klases) izglītojamajiem 100% apmērā, 

no kuru deklarētās dzīvesvietas pagastā ar sabiedrisko transportu uz mācību iestādi 

novada teritorijā aizbraukt nevar vai kuru dzīvesvieta atrodas tālāk kā 3 km pa ceļu 

veicamā attālumā no tuvākās satiksmes autobusa pieturas. 

2. Noteikt, ka transporta izdevumu kompensācijas apjoms izglītojamajam (t.sk. 

izglītojamiem no vienas ģimenes) tiek aprēķināts reizinot skolu apmeklēto dienu 
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skaitu mēnesī un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 16.12.2010. 

Vienošanās par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai piemēroto tarifu 

reģionālo vietējās nozīmes maršrutu autobusos (lēmuma pieľemšanas brīdī - Ls 0,04/ 

km un 0,10 Ls par katru braukšanas reizi) - maršrutā no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei un atpakaļ.  

3. Noteikt transporta izdevumu kompensācijas saľemšanas kārtību: 

  3. 1 Līdz katra mēneša 10.datumam jāiesniedz pašvaldībā (pagasta pārvaldē)  

  aizpildīta veidlapa un izziľa no mācību iestādes par skolas apmeklējumu   

  iepriekšējā  mēnesī. 

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009.  lēmumu 

 (prot.Nr.13; 14.p.) un grozījumus , kas izdarīti 29.12.2009. (prot.Nr.17;  28.p.) 
  Veidlapa pievienota pielikumā. 

27. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2010.gada 

29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas 

novadā” precizēšanu 

ZIĽO: Guntis  GAILUMS – Juridiskās nodaļas jurists 

2012.gada 23.janvārī ir saľemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

raksts par nepieciešamību veikt precizējumus 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.25 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”. Ministrija 

norāda, ka ir nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu svītrojot likuma 

„Par pašvaldībām” 43.pantu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu un attiecīgi 

norādot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 3.panta pirmās daļas 3.punktu. 

Noklausoties Gunta Gailuma sniegto informāciju, ľemot vērā LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 23.01.2012 rakstu Nr.17-1e/1028 un deputātu izteiktos viedokļus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 3.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga 

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

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

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

 

1. Precizēt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.25 „Par grozījumiem 

Madonas novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 

pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā” (Saistošie noteikumi pielikumā): 

- svītrot noteikumu tiesiskajā pamatojumā norādīto likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu 

un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu un attiecīgi norādīt likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 3.panta pirmās daļas 3.punktu. 

2. Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus pēc to pieľemšanas publicēt informatīvajā izdevumā “Madonas 

novada Vēstnesis” vai laikrakstā „Stars”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 
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28. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu 

Ziľo: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Veicot 2011. gada novembra mēnesī inventarizāciju Madonas novada pašvaldības 

Īpašumu uzturēšanas nodaļā, tika konstatēts, ka tās bilancē atrodas vairāki transporta līdzekļi, 

kuru remonta izmaksas pārsniedz to atlikušo vērtību un tie nav piemēroti turpmākai 

ekspluatācijai satiksmē. Abas automašīnas ZIL nodaļa savā saimnieciskajā darbībā nav 

lietojusi jau vairākus gadus. Automašīnai Opel Astra Caravan ir būtiski pārnesumu kārbas un 

sajūga bojājumi. Remonta izmaksas šai automašīnai pārsniegs tās vērtību. 

Pamatojoties uz Inventarizācijas komisijas priekšlikumu un ľemot vērā reālo situāciju, 

Īpašumu uzturēšanas nodaļa lūdz atļauju transporta līdzekļu izslēgšanai un to nodošanai 

transporta līdzekļu apstrādes uzľēmumam:  

N.p.k. PL nosaukums Izlaides 

gads 

Ekspl.no Cena Atlikusī PL 

vērt., Ls 

1. A/m Opel Kadett 

Reģ.nr. CN2396 

1997 2006 3432,00 0,00 

2. Motobloks MF 70 1987 2003 50,00 0,00 

3. A/m ZIL 130 IL 

980 Reģ.nr. 

AT7973 

1983 2003 0,00 0,00 

4. A/m ZIL 431412 

Reģ.nr. AT7976 

1983 2003 0,00 0,00 

5.  A/m Opel Astra F 

Caravan Reģ.nr. 

FT2945 

1992 2006 1150,00 604,42 

 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izslēgt no bilances sekojošus transporta līdzekļus: 

1.1.Automašīnu  Opel Kadett, reģ.nr. CN2396 

1.2.Motobloku MF 70 

1.3.Automašīnu  ZIL 130 IL 980 

1.4.Automašīnu ZIL 431412 

1.5.Automašīnu Opel Astra F Caravan FT 2945 

2. Nodot 1. punktā minētos  transporta līdzekļu pārstrādes uzľēmumam. 

29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Madonas dzīvnieku aizsardzības 

biedrība” projektam „Dzīvnieku patversmes izveidošana Praulienas pagasta 

„Lazdonītēs” 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

Madonas novada pašvaldības administrācija ir saľēmusi Biedrības „Madonas dzīvnieku 

aizsardzības biedrība” 14.02.2012. iesniegumu, kurā tiek paskaidrots, ka sakarā ar 

neparedzētajiem apgrūtinošiem apstākļiem dzīvnieku patversme izveidošana nav iespējama 

Praulienas pagasta „Lūšos”, kas tika atbalstīta Madonas novada pašvaldības domes 

10.02.2012. Finanšu un attīstības komitejas sēdē.  
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Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība lūdz atbalstīt dzīvnieku patversmes 

izveidošanu jaunā vietā Madonas novada Praulienas pagasta „Lazdonītēs”, izskatīt iespēju 

piešķirt Biedrībai līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i., Ls 

1400,00 projektam „Dzīvnieku patversmes izveidošana Praulienas pagasta „Lazdonītēs” ES 

Lauku fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursu pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” (LEADER projektu pieteikumu konkursa 5. Kārta). 

Izskatījusi iesniegto iesniegumu un noklausījusies Agra Lungeviča sniegto informāciju, 

ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Jautājumu atkārtoti skatīt Madonas novada pašvaldības domes kārtējā sēdē. 

30. Par remontdarbu veikšanu Mētrienas pamatskolā 

ZIĽO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Mētrienas pagasta pārvaldes 

09.02.2012. iesniegumu ar pievienotām celtniecības darbu tāmēm par kopējo summu LVL 

25763,87, par  remontdarbu veikšanu Mētrienas pamatskolā.  

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

  Piešķirt Mētrienas pagasta pārvaldei LVL 25763,87 budžeta līdzekļus  no 2011.gada 

budžeta līdzekļu atlikuma Mētrienas pamatskolas klašu remontam. 

31. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS - Izpilddirektors 

2005.gada 29.jūlijā starp Madonas pilsētas domi un SIA „Madonas namsaimnieks” tika 

noslēgts līgums par sauso sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un 

pārvadāšanu, atkritumu noglabāšanu, kā arī par pakalpojumu sniegšanu kanalizācijas nozarē 

Madonas pilsētas teritorijā. 2010.gada 30.jūlijā līgums tika pārjaunots starp Madonas novada 

pašvaldību un SIA „Madonas namsaimnieks”, ar kuru Puses nolēma, ka SIA „Madonas 

namsaimnieks” veic sauso sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un 

pārvadāšanu, noglabāšanu, kā arī sniedz pakalpojumus sniegšanu kanalizācijas nozarē 

(asenizācijas pakalpojumi) Madonas novada teritorijā līdz 2012.gada 1.martam. 

Saskaľā Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes izsniegtajām 

atļaujām (04.01.2010. atļauja Nr.MA10AS0001; 06.01.2010. atļauju Nr.MA10AU0001; 

30.06.2011. atļauja Nr.MA11AP0010) SIA „Madonas namsaimnieks” ir reģistrēta kā 

juridiska persona, kura veic atkritumu savākšanu, atkritumu pārkraušanu, šķirošanu, 

uzglabāšanu un atkritumu pārvadāšanu. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pants sestā daļa nosaka, ka pašvaldība slēdz 

līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu vai publisko un 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012010102840029&Req=0103012010102840029&Key=0103012006040632772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012010102840029&Req=0103012010102840029&Key=0103012009061832778&Hash=
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privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves 

atkritumu savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 

attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiľa 

beigām, un panta septītā daļa nosaka, ka šā panta sestajā daļā minēto līgumu pašvaldība un 

atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par 

pieciem gadiem. Normatīvajos aktos par publisko un privāto partnerību noteiktajā kārtībā 

līgumu var slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 20 gadiem. 

 Noklausījusies Ā.Vilšķērsta sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, pamatojoties uz likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 18.pantu sesto un 

septīto daļu, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

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

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

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

 

1. Slēgt līgumu ar SIA „Madonas namsaimnieks” šādu sabiedrisko pakalpojumu veikšanai 

Madonas novada teritorijā: 

1.1. Sauso sadzīves atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un 

pārvadāšanu; 

1.2.Sabiedrisko pakalpojumu sniegšana kanalizācijas nozarē (asenizācijas pakalpojumi); 

2. Līgumu slēgt uz laiku no 2012.gada 1.marta līdz 2015.gada 28.februārim 

32. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „TSK Madona” 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Domes priekšsēdētāja vietnieks 

 Madonas novada pašvaldības ir saľēmusi biedrības „TSK Madona” 10.02.2012. 

iesniegumu (MNP/2.3.2./12/368) ar lūgumu piešķirt finansējumu LVL  200.00 skijoringa 

sacensību organizēšanai, kuras notiks 2012.gada 18.februārī Madonas kartingu trasē. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes 

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 200,00 (divi simti latu) biedrībai „TSK Madona” 

skijoringa sacensību organizēšanai no Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu 

tāmes līdzekļiem, kuras notiks 2012.gada 18.februārī Madonas kartingu trasē. 

2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību „TSK Madona” par finansējuma 

piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu. 

 

 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    A.Ceļapīters 

 

Protokolēja  (personiskais paraksts)    L.Liepiľa 
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