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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Madonā 

 2012.gada 26.janvārī        Nr.2 

Sēdi atklāj plkst.16.00 

Sēdi slēdz plkst.20.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS 

Sēdi protokolē: Administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIĽA 

Sēdē piedalās – 

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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Sēdē nepiedalās deputāts –– Kaspars UDRASS - darba apstākļu dēļ 

Pagastu pārvalžu vadītāji: 

Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Andrejs PIEKALNS – Aronas 

pagasta pārvaldes vadītājs, Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, Jānis 

SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs, Artūrs Vīle- Bērziľš- Vestienas pagasta 

pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, Andris SIMTNIEKS - 

Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs, Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks, Ināra 

MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

  

Uzaicinātās personas:  

Guntars DAMBENIEKS – AS „Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs, Marita 

KRASOVSKA – Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja vietniece, Mārtiľš 

BERGS – Jāľa Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors, Māris BELORAGS – Bērzaunes 

KU vadītājs 

 

Administrācijas darbinieki: 

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

VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja, Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs, Jānis KĻAVIĽŠ- 

kultūras darba organizators, Vivita VECOZOLA – Izglītības nodaļas speciāliste,  Helmuts 

PUJATS – jurists, Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils KAZAKEVIČS 

 

Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 26.01.2012. Madonas novada pašvaldības domes 

sēdes darba kārtību.  

 

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, Roberts ŠĽEPSTS,  Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 
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ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 Apstiprināt 2012.gada 26.janvāra Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtību. 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

2. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajam zemesgabalam Vesetas iela 4a, 

Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads 

3. Par zemes lietošanas mērķa maiľu nekustamajam īpašumam Ceriľu ielā 6, Jaunkalsnavā, 

Kalsnavas pagastā 

4. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta padomes lēmumā „Par nosaukuma maiľu 

nekustamajam īpašumam”  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no S. S. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no V. E. 

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

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no I. L. 

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

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads 

atsavināšanu  

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads 

atsavināšanu  

12. Par neapbūvētu zemes gabalu nomu Ļaudonas pagastā  

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

3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” 2011 gadā īstenojot Liezēres pagasta Ozolu un Liezēres ciemu II kārtas 

ūdenssaimniecības rekonstrukciju projektus 

14. Par ELFLA  programmas aktivitātes - 321 Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem projekta "Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie 

pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverītes " ident. nr. 11-05-L32100-000148  finansējuma 

apstiprināšanu 

15. Par aglomerācijas robeţu apstiprināšanu  

16. Par Biedrības „Latvian BAJA” iesniegumu 

17. Par pašvaldības lēmuma atcelšanu un zemes vienības dzēšanu no kadastra reģistra  

18. Par zemes gabala daļas Ošupes pagastā atsavināšanu 

19. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Gailenes” Sarkaľu pagastā 

20. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Tīlāni” Sarkaľu pagastā 

21. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Krūkļi” Sarkaľu pagastā 

22. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības  saistošajos noteikumos nr.13 „Pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu saľemšanas un samaksas kārtība” (prot. Nr.17; 2.p.; 

22.12.2012.) 

23. Par zemes gabala iegādi Rūpniecības ielā, Madonā 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

25. Par zemes lietošanas mērķa maiľu 

26. Par dzīvokļu īpašumu saglabāšanu pašvaldības īpašumā 

27. Par projekta izstrādi programmai Eiropa Pilsoľiem 

28. Par lokālās būvniecības tāmes  apmaksu biedrībai „Ērgļu iela 7”  

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no R.A. 

30. Par finansējuma piešķiršanu sporta deju festivāla „Madonas valsis” organizēšanai  
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31. Par finansējuma piešķiršanu „Sinfonietta Rīga” koncertam Madonas kultūras namā 

32. Par finansējuma piešķiršanu skaľu un gaismu aparatūras īrei Latvijas „Mūsdienu deju 

lielkoncerta” vajadzībām 

33. Par finansējuma piešķiršanu dalībai 4.starpnovadu konferencē „Latviešu pēdas Sibīrijā un 

Tālajos Austrumos” 

34. „Creative Cities” („Radošās pilsētas”) sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un inovācijas 

sabiedrība” rīkotajam konkursam „Nākotnes pilsētas spēle”.  

35. Par finansēju piešķiršanu Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās 

izglītības iestāţu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2012.gadam 

36. Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pamatskolas darbībai Inovatīvās pieredzes skolu 

tīkla ietvaros 2012.gadā 

37. Par Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja iecelšanu 

38. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalţu, Madonas pilsētas un to 

iestāţu amata vienību sarakstos (apstiprināti Madonas novada pašvaldības domes 21.01.2012. 

ārkārtas sēdē (protokols Nr.1, 11.p.) 

39. Par finansēju piešķiršanu Madonas novada pašvaldības iestāţu mūzikas instrumentu 

(klavieru) skaľošanai 2012.gadam 

40. Par finansējuma piešķiršanu materiālu iegādei statīviem 

41. Par Madonas novada pašvaldības  mantisko ieguldījumu SIA „Bērzaunes  komunālais 

uzľēmums” pamatkapitālā 

42. Par finansējuma piešķiršanu avārijas seku likvidēšanai Rēzeknes ielā 10, Madonā 

 

 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS  - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis informē, ka nepieciešams mainīt 

nekustamā īpašuma „Kuģenieki” ar kadastra Nr.7062 008 0073, zemes lietošanas mērķi. 

Nekustamā īpašuma „Kuģenieki” zemes gabala kopējā platība ir 1,2 ha; 0,4 ha no tās aizľem 

zeme zem ēkām. Visam zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo 

māju apbūve, NĪLM kods 0601, bet faktiski lielākā daļa (0,8 ha) ir lauksaimniecības zeme. 

Arī pēc kadastra informācijas sistēmas datiem minētā zemes īpašuma lietošanas mērķis 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. 

Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiľas kārtība” 4. daļas 35. punktu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes 

Teritoriālās un vides,  Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 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, Roberts 

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Nekustamajam īpašumam zemes gabalam „Kuģenieki”, kadastra Nr. 7062 008 0073, noteikt 

zemes lietošanas mērķi: 
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1.1 Individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, piekrītošā zemes 

platība-0,4 ha; 

1.2 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101, piekrītošā zemes platība- 0,8 ha. 

2. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajam zemesgabalam Vesetas iela 4a, 

Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS  - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Ar Madonas novada būvvaldes lēmumu no Madonas novada pašvaldībai piekritīgā 

zemesgabala ar kadastra Nr.7062 011 0414 un platību 3,7 ha tika atdalīts zemesgabals 6200 

m
2
 platībā. Atdalītajam zemesgabalam tika piešķirta adrese Vesetas iela 4a, Jaunkalsnava, 

Kalsnavas pagasts, Madonas novads. Atdalītajam zemesgabalam ar platību 6200 m
2
, kurš 

atrodas adresē Vesetas iela 4a, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, ir 

nepieciešams noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Pēc Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam (apstiprināts ar 

Kalsnavas pagasta padomes 21.06.2006. lēmumu; prot.Nr.6;2.p.) Madonas novada 

pašvaldībai piekritīgā zemesgabala ar kadastra Nr.7062 011 0414 lietošanas mērķis ir zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM kods 0101. Arī pēc 

Kadastra reģistra datiem minētā zemes īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM kods 0101. 

Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiľas kārtība” 16.1.punktu – lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes 

vienība vai zemes vienības daļa, 35. punktu, Kalsnavas pagasta teritorijas plānojumu 2006. – 

2018. gadam (apstiprināts ar Kalsnavas pagasta padomes 21.06.2006. lēmumu; 

prot.Nr.6;2.p.), ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālās un vides, Finanšu 

un attīstības komiteju lēmumus, 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, Roberts ŠĽEPSTS, , Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, 

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

dome NOLEMJ:  

 No Madonas novada piekritīgā zemesgabala ar kadastra Nr. 7062 011 0414 

atdalītajam zemesgabalam ar platību 6200 m
2
, kurš atrodas adresē Vesetas iela 4a, 

Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, noteikt zemes lietošanas mērķi reliģisko 

organizāciju ēku apbūve, NĪLM kods 0905. 

 

3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Ceriņu ielā 6, 

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē, ka 2011.gada 8.decembrī Kalsnavas 

pagasta pārvaldē notika Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kurš 

atrodas Ceriľu ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību 

izsole. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr.7062 011 0322, kura 

platība ir 0,1345 ha  un uz tā esošās ēkas (kadastra Nr.7062 011 0322 001). Pamatojoties uz 

notikušās izsoles rezultātiem, 2011.gada 21.decembrī starp Kalsnavas pagasta pārvaldi un SIA 

„Ģimenes sēta” tika noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums, kura 1.1. punkts nosaka, ka 

nekustamo īpašumu nomnieks pieľem lietošanā komercdarbības veikšanai. Ir mainīts ēkas 

Ceriľu ielā 6 lietošanas veids no „skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās 

ēkas”, kods 1263 uz „viesnīcu ēkas”, kods 1211. Nepieciešams mainīt arī lietošanas mērķi 
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zemes gabalam, uz kura atrodas šī ēka. Pēc Kadastra reģistra datiem minētā zemes īpašuma 

lietošanas mērķis – izglītības un zinātnes iestāţu apbūve, kods 0901. 

Pamatojoties uz  20.06.2006. Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiľas kārtība” 4. daļas 35. punktu, 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, Roberts ŠĽEPSTS,  Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

Mainīt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7062 011 0322  lietošanas mērķi no „zeme 

izglītības un zinātnes iestāţu apbūvei” , kods 0901 uz „komercdarbības objektu apbūve”, kods 

0801. 

4. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta padomes lēmumā „Par nosaukuma maiņu 

nekustamajam īpašumam”  

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē, ka ir konstatēta pārrakstīšanās kļūda 

Kalsnavas pagasta padomes 19.01.2006. lēmumā „Par nosaukuma maiľu nekustamajam 

īpašumam” (prot. Nr.1, 10.7.2.p.). 

Saskaľā ar iepriekšminēto Kalsnavas pagasta padomes lēmumu, nolemts sekojošais: 

„Mainīt I.G. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.XXX nosaukumu „Ataugas” uz 

nosaukumu „Ataugas1” . Konstatēts, ka kadastra Nr. XXX neatbilst nekustamajam īpašumam 

„Ataugas”, bet V.J. piederošajam nekustamajam īpašumam „Vagulēni1”. Nekustamajam 

īpašumam „Vagulēni1” nosaukums nav jāmaina. I.G. piederošajam nekustamajam īpašumam 

„Ataugas” ir cits kadastra Nr. -XXX. 

Pamatojoties uz Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Mūrmaľa sniegto informāciju 

un pamatojot ar nepieciešamību veikt grozījumus Kalsnavas pagasta padomes lēmumā, 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, Roberts ŠĽEPSTS, , Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

 Veikt grozījumus Kalsnavas pagasta padomes 19.01.2006. lēmumā (prot. 

Nr.1,10.7.2.p.) un izteikt lēmuma 10.7.2. punktu  šādā redakcijā:  

 „Mainīt I.G. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. XXX nosaukumu no „Ataugas” 

uz nosaukumu „Ataugas 1.”  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no S.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 XXX Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu LVL 297.63 (uz 19.01.2012. pamatparāds LVL 177.44, 

kavējuma nauda LVL 120.19) no S.S., personas kods XXX, dzīvojošas „XXX”, Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/301 tika nosūtīts 21.11.2011. 
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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, Roberts ŠĽEPSTS,  Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no S.S., personas kods XXX, dzīvojošas „XXX”, Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo ”XXX” ar 

kadastra numuru pamatgabalam XXX Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 

LVL 297.63 (uz 19.01.2012. pamatparāds LVL 177.44, kavējuma nauda LVL120.19), 

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. 

 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.E. 

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 218.63 LVL (uz 19.01.2012. pamatparāds 129.92 LVL, kavējuma 

nauda 88.71 LVL) no V.E., personas kods XXX dzīvojošas „XXX”, Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/324 tika nosūtīts 24.11.2011. 

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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.E., personas kods XXX, dzīvojošas „XXX”, 

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 
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īpašumu ”XXX” ar kadastra numuru pamatgabalam XXX, Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu 218.63 LVL (uz 19.01.2012. pamatparāds 

129.92 LVL, kavējuma nauda 88.71 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 Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

 

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

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 0147 Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 52.75 LVL (uz 19.01.2012. pamatparāds 38.86 

LVL, kavējuma nauda 13.89 LVL) no S.V., personas kods XXX dzīvojošas XXX, XXX, 

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. 

 Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/304 tika nosūtīts 21.11.2011. 

 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, Roberts ŠĽEPSTS, , Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no S.V., personas kods XXX dzīvojošas XXX, XXX, 

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

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

Madonas novadā par kopējo summu 52.75 LVL (uz 19.01.2012. pamatparāds 

38.86 LVL, kavējuma nauda 13.89 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 Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

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

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

Madonas novadā par kopējo summu 104,78 LVL (uz 19.01.2012. pamatparāds 73,98 LVL, 
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kavējuma nauda 30,80 LVL) no I.L., personas kods XXX, dzīvojošas XXX Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā. 

 Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/303 tika nosūtīts 21.11.2011. 

 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I.L., personas kods XXX, dzīvojošas XXX, Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”XXX” ar 

kadastra numuru pamatgabalam XXX Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 

104,78 LVL (uz 19.01.2012. pamatparāds 73,98 LVL, kavējuma nauda 30,80 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 Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

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

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 XXX Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu 89.87 LVL (uz 19.01.2012. pamatparāds 57.27 LVL, 

kavējuma nauda 32.60 LVL) no A.R., personas kods XXX, dzīvojošas „XXX”, Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā. 

 Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/302 tika nosūtīts 21.11.2011. 

 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 
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1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.R., personas kods XXX, dzīvojošas „XXX”, Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

”XXX” ar kadastra numuru pamatgabalam XXX Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, par 

kopējo summu 89.87 LVL (uz 19.01.2012. pamatparāds 57.27 LVL, kavējuma nauda 32.60 

LVL) nekustamo īpašumu 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. 

 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads 

atsavināšanu  

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība izskatīja S.Č., dzīvojoša „XXX”, Aronas pagastā, Madonas 

novadā, pilnvarotās personas I.A., dzīvojoša „XXX”, Aronas pagastā, Madonas novadā, 

2012.gada 9.janvāra iesniegumu (reģistrēts Aronas pagasta pārvaldē 10.01.2012. ar 

Nr.ARO/1-13.2/12/7-1 ar lūgumu pieľemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā 

īpašuma – „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu uz S.Č. vārda. 

Iesniegumam pievienota pilnvara, reģistrēta Madonas novada Aronas pagastā 16.07.2010. 

ar Nr.125, ar kuru S.Č. pilnvaro I.A. veikt nekustamā īpašuma „XXX” ar kadastra Nr. XXX 

zemes privatizāciju un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz viľa vārda un mantojuma apliecība, 

iereģistrēta 08.11.2010. Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Jāľa Branta aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.1323 par tiesībām uz mantojumu pēc likuma uz 07.05.2010. 

mirušā V.Č., personas kods XXX atstāto mantojumu dēlam S.Č.. Mantinieks ir pieľēmis 

prasījuma tiesības piešķirt īpašumā par samaksu „XXX” (kadastra Nr.XXX) zemi, kas atrodas 

Aronas pagastā. 

Nekustamais īpašums „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 

7042 005 0120 atrodas Aronas pagasta teritorijā un sastāv no viena zemes gabala 3,8 ha 

platībā, ir reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļas Aronas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.XXX uz Madonas novada pašvaldības vārda.  

 Aronas pagasts pārvaldei 31.05.2011. ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.4.7./180-

11 ar S.Č., personas kods XXX, par minētā īpašuma nomu no 31.05.2011. līdz 31.05.2021. 

 Nekustamais īpašums “XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads nav nepieciešams 

pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiľpadsmito punktu, 

kas nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu” un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”  4.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka „Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja 

tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai” un 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un 

par ko ir noslēgts zemes nomas līgums,  kā arī tā paša likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā/, ľemot vērā Madonas 

novada pašvaldības domes Teritoriālās un vides, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 
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Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „XXX”, Aronas 

pagasts, Madonas novads ar kadastra Nr.XXX un platību 3.8 ha.  

2. Aronas pagasta pārvaldei organizēt īpašuma novērtēšanu.  

 

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads 

atsavināšanu  

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība izskatīja S.Č., dzīvojoša „XXX”, Aronas pagastā, Madonas 

novadā, pilnvarotās personas I.A., dzīvojoša „XXX”, Aronas pagastā, Madonas novadā, 

2012.gada 9.janvāra iesniegumu (reģistrēts Aronas pagasta pārvaldē 10.01.2012. ar 

Nr.ARO/1-13.2/12/7-1) ar lūgumu pieľemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā 

īpašuma – „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu uz S.Č. vārda. 

Iesniegumam pievienota pilnvara, reģistrēta Madonas novada Aronas pagastā 16.07.2010. 

ar Nr.125, ar kuru S.Č. pilnvaro I.A. veikt nekustamā īpašuma „XXX” ar kadastra Nr. XXX 

zemes privatizāciju un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz viľa vārda un mantojuma apliecība, 

iereģistrēta 08.11.2010. Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Jāľa Branta aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.1323 par tiesībām uz mantojumu pēc likuma uz 07.05.2010. 

mirušā V.Č., personas kods XXX atstāto mantojumu dēlam S.Č. Mantinieks ir pieľēmis 

prasījuma tiesības piešķirt īpašumā par samaksu „XXX” (kadastra Nr.XXX) zemi, kas atrodas 

Aronas pagastā. 

Nekustamais īpašums „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 

XXX atrodas Aronas pagasta teritorijā un sastāv no viena zemes gabala 9.62 ha platībā, ir 

reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļas Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.XXX uz Madonas novada pašvaldības vārda.  

Aronas pagasts pārvaldei 31.05.2011. ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.4.7./179-11 ar 

S.Č., personas kods XXX, par minētā īpašuma nomu no 31.05.2011. līdz 31.05.2021. 

Nekustamais īpašums “XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads nav nepieciešams 

pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiľpadsmito 

punktu, kas nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu” un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma”  4.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka „Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja 

tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai” un 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un 

par ko ir noslēgts zemes nomas līgums,  kā arī tā paša likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā/, ľemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālās un vides, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus,  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 



 11 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET 

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

1. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „XXX”, Aronas 

 pagasts, Madonas novads ar kadastra Nr.XXX un platību 9.62 ha.  

2.  Aronas pagasta pārvaldei organizēt īpašuma novērtēšanu.  

12. Par neapbūvētu zemes gabalu nomu Ļaudonas pagastā  

Ziľo: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

 Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde ir saľēmusi biedrības „Makšķernieku 

klubs „Savieši””, reģ.Nr.40008057239, adrese: „Kļavas”, Ļaudonas pagasts, Madonas 

novads, iesniegumu (reģistrēts Ļaudonas pagasta pārvaldē 25.08.2011. ar Nr. LAU/1-

13.2/11/183-M), kurā lūgts iznomāt brīvās pie Sāvienas ezera pieguļošās zemes vienības.  

 Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu”, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālās un vides, Finanšu 

un attīstības komiteju lēmumus, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

1. Nodot nomā Madonas novada pašvaldībai piekritīgos neapbūvētos zemes gabalus:  

1.1. kadastra Nr.7070-013-0211, platība 1.8ha, 

1.2. kadastra Nr.7070-013-0213, platība 1.4ha, 

1.3. kadastra Nr.7070-013-0221, platība 5.0ha, 

1.4. kadastra Nr.7070-013-0152, platība 2.2 ha. 

2. Noteikt, ka zemesgabali tiek nodoti nomā uz 10 gadiem, nosakot zemesgabalu 

izmantošanas mērķi – 0302 „Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeľu 

teritorijas”. 

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai veikt informācijas par iznomājamiem neapbūvētiem zemes 

gabaliem izvietošanu LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” noteiktajā kārtībā. 

  

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

3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 2011 gadā īstenojot Liezēres pagasta Ozolu un Liezēres 

ciemu II kārtas ūdenssaimniecības rekonstrukciju projektus 

ZIĽO: JĀNIS SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

Liezēres pagasta pārvalde ir komunālo pakalpojumu sniedzējs Liezēres un Ozolu ciemos. 

Liezēres pagasta pārvalde ir reģistrēta VID kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāja.   

Liezēres pagastā Liezēres ciemā 2006 gadā tika realizēts ERAF līdzfinansēts projekts 

„Ūdenssaimniecības attīstība Liezēres pagasta Liezēres ciemā un Ozolu ciemos”, projektu 

realizējot tika veikti sekojoši rekonstrukcijas darbi: 

Liezēres ciemā: 

 Nomainīts artēziskās akas sūknis; 

 Izbūvēta ūdens atdzelţošanas stacija; 

 Rekonstruēta kanalizācijas sūkľu stacija; 

 Izbūvētas jaunas notekūdeľu attīrīšanas iekārtas. 

       Ozolu ciemā: 
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 Nomainīts artēziskās akas sūknis; 

 Rekonstruēts ūdenstornis; 

 Izbūvēta ūdens atdzelţošanas stacija; 

 Rekonstruēta kanalizācijas sūkľu stacija; 

 Izbūvētas jaunas notekūdeľu attīrīšanas iekārtas. 

Projekta ietvaros netika mainīti dzeramā ūdens un kanalizācijas notekūdeľu tīkli. Esošo 

ūdens un kanalizācijas tīklu stāvoklis ir slikts, regulāri notiek kanalizācijas cauruļvadu un 

ūdensvadu avārijas. To novēršana rada ievērojamus zaudējumus Liezēres pagasta pārvaldei. 

Lai Liezēres pagasta Ozolu un Liezēres ciemos savestu kārtībā ūdenssaimniecības 

infrastruktūru atbilstoši normatīvajiem aktiem būtu nepieciešams veikt sekojošas aktivitātes: 

Liezēres ciemā: 

 Artēziskās aka urbumu; 

 Ūdensapgādes tīklu nomaiľu 1750 m.; 

 Kanalizācijas tīklu nomaiľu 1300m.;  

 Ūdenstorľa rekonstrukciju; 

Ozolu ciemā: 

 Divu artēzisko aku skalošanu; 

 Ūdensapgādes tīklu nomaiľu 1900 m.; 

 Kanalizācijas tīklu nomaiľu 1200 m. 

 Lai varētu saľemt ERAF līdzfinansējumu 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības 

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

izstrādāt Tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Liezēres pagasta Liezēres ciemā un Ozolu ciemos II kārta”. 

Noklausījusies Liezēres pagasta pārvaldes vadītāja J. Sirmā sniegto informāciju, ľemot 

vērā deputātu 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

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

lai sagatavotu tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Liezēres pagasta Liezēres ciemā un Ozolu ciemos II kārta” 

2.Tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas segt no Liezēres pagasta pārvaldes budţeta 

līdzekļiem. 

14. Par ELFLA  programmas aktivitātes - 321 Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem projekta "Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma 

izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverītes " ident. nr. 11-05-L32100-000148  

finansējuma apstiprināšanu 

ZIĽO: Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A. VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par projekta 

„Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības 

iestādes "Vāverītes” identifikācijas Nr.11-05-L32100-000148 ieviešanu. Projekta ietvaros tika 

izsludināts iepirkums ceļu būvdarbiem. Iesniedzot piedāvājumus, pretendenti piedāvātās 

cenas bija norādījuši augstākas, nekā Madonas novada pašvaldībai ir pieejams finansējums 

būvdarbiem. 
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 Projekta pieteikumā Lauku atbalsta dienests būvdarbiem ir apstiprinājis kopējās 

izmaksas bez PVN Ls 131 887,23 (ar PVN Ls 160 902,42) plus neattiecināmās izmaksas bez 

PVN Ls 5 412,77 (ar PVN Ls 6 603,58 stāvlaukuma izbūve pie PII „Vāverītes”). Lētākā 

pretendenta piedāvātā cena bez PVN Ls 139 751,13 (ar PVN 170 496,38 t.sk. stāvlaukuma 

izbūve). Ľemot vērā lētākā pretendenta piedāvāto cenu Madonas novada pašvaldībai papildus 

vēl ir nepieciešami finanšu līdzekļi, kas sastāda summu bez PVN Ls 2 451,13 (ar PVN 2 

990,30). Ľemot augstāk minēto nepieciešams palielināt neattiecināmās izmaksas par  Ls 2 

990,38 t. sk. PVN. 

 Noklausījusies A. Vīles – Bērziľa sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

1. Apstiprināt projekta kopējo finansējuma apjomu bez PVN LVL 142 451,13 apmērā. 

Ar PVN 22 % LVL 173 790,37 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums LVL 

52 661,86 (t. sk. PVN – LVL 31 345,54, būvniecības neattiecināmās izmaksas bez 

PVN LVL  7 857,60, pašvaldības finansējums 10 % LVL 13 458,72), ELFLA 

finansējums – LVL 121 128,51. 

2. Pēc projekta apstiprināšanas ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar valsts kases noteikto 

procentu likmi LVL 149 556,99 apmērā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 

gadiem projekta „Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie 

pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverītes” aktivitāšu veikšanai. 

3. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

 

15. Par aglomerācijas robežu apstiprināšanu  

Ziľo: Guntars DAMBENIEKS – AS „Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs 

 Noklausījusies AS “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētāja Guntara Dambenieka 

sniegto informāciju, pamatojoties uz 2002.gada 22.janvāra MK noteikumu Nr.34. „Noteikumi 

par piesārľojošo vielu emisiju ūdenī”, 31
1
.`punktu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības 

domes Teritoriālās un vides, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 Apstiprināt Madonas aglomerācijas robeţas centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai. (Pielikumā aglomerācijas robeţas definēšana un kartogrāfiskais 

materiāls uz 11 lapām).  

16. Par Biedrības „Latvian BAJA” iesniegumu 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 9.decembrī ir saľēmusi Biedrības „Latvian 

BAJA” iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr.MNP/2.1.3.1./11/3309), kurā tiek lūgta Madonas novada pašvaldības piekrišana, ka 

Madonas pilsētā un novadā 2012.gada 8.-9.jūnijā notiks LR apvienotais čempionāta 4.posms 

rallijsprintā un rallijā „Madona - 2012”. Biedrība lūdz atļaut izmantot rallija norisei Madonas 

pilsētas Saieta laukumu, telpas Madonas novada pašvaldības ēkā un automašīnu stāvlaukumu 

pie novada pašvaldības ēkas, kā arī kartinga trasi servisa zonas iekārtošanai un rast iespēju 

finansiāli palīdzēt, lai nodrošinātu iesniegumā minēto rallija dienestu darbību sacensību laikā.  
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 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies sniegto informāciju, ľemot 

vērā Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālās un vides, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

1. Madonas novada pašvaldība piekrīt, ka Madonas pilsētā un novadā 2012.gada 8.-9. 

jūnijā notiks LR apvienotais čempionāta 4.posms rallijsprintā un rallijā „ Madona - 

2012”. 

2. Madonas novada pašvaldība atļauj izmantot rallija norisei Madonas pilsētas Saieta 

laukumu, telpas Madonas novada pašvaldības ēkā, automašīnu stāvlaukumu pie 

pašvaldības  ēkas un kartinga trasi servisa zonas iekārtošanai. 

3. Madonas novada pašvaldība apľemas nodrošināt sacensību laikā sekojošu rallija 

dienestu darbību: 

3.1. Servisa zonā: 

- trases sakopšanas darbus pirms sacensībām; 

- nodrošināt ar strāvas pievadu pasākuma ēdināšanai un apskaľošanai; 

- nodrošināta ar 3 pārvietojamajām tualetēm. 

3.2. Pēc sacensībām veikt ceļu klātnes greiderēšanas darbus sacensību 

ātrumposmos (kopējais garums 75 km). 

 

17. Par pašvaldības lēmuma atcelšanu un zemes vienības dzēšanu no kadastra reģistra  

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

  Saskaľā ar VZD kadastra informācijas datiem, nomas zemju sarakstā Ošupes pagastā 

tika iekļauts zemes gabals „XXX”, kadastra Nr.XXX 0,2 ha kopplatībā.(Madonas novada 

pašvaldības 22.09.2011. lēmums, protokols Nr.17, 70.p). 

Zemes gabalam „XXX” nav piekļuves, nešķērsojot citu personu īpašumus, gatavojot 

nomas līguma projektu, Ošupes pagasta pārvalde potenciālajam nomniekam lūdza iesniegt 

saskaľojumu no zemes gabala „XXX” pierobeţnieka par atļauju šķērsot īpašumu. 

Veicot saskaľojumu, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX” ar kadastra Nr.XXX  0,2 

ha platībā iekļaujas Ošupes pagasta  nekustamā īpašuma „XXX”  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sastāvā, kas 2001.gada 9.maijā reģistrētā Ošupes pagasta Zemesgrāmatā 

nodalījumā Nr.XXX uz I.M. vārda.  

 No iepriekš minētā izriet, ka zemes vienība ar kadastra Nr.XXX faktiski ir dabā 

neeksistējoša zemes vienība. 

 Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju, ľemot 

vērā Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālās un vides, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET 

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

1. Atcelt Ošupes pagasta padomes 2004.gada 25.novembra lēmumu (protokols Nr.11, 

10.p.) par J.V. lietošanā piešķirto zemi 0,2 ha platībā saimniecības „XXX” 

paplašināšanai, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX. 
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2. Atcelt Ošupes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu (protokols Nr. 2 , 4.p.) 

par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu J.V. uz zemes gabalu ar kadastra 

Nr.XXX 0,2 ha platībā un zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

3. Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra lēmumā 

(protokols Nr.17, 70.p. ) un izslēgt zemes vienību „XXX” ar kadastra Nr.XXX 0,2 ha 

platībā no iznomājamiem pašvaldībai valdījumā vai turējumā esošajiem 

neapbūvētajiem zemes gabaliem Ošupes pagastā. 

4. Lūgt Valsts Zemes dienestu dzēst zemes vienību XXX 0,2 ha platībā no kadastra 

reģistra. 

18. Par zemes gabala daļas Ošupes pagastā atsavināšanu 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

      Ošupes pagasta pārvaldē 2011.gada 24.novembrī saľemts Z.B. p.k.XXX, iesniegums ar 

lūgumu pārdot no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra Nr.XXX platībā 1,4 ha, 

zemes vienību 0,3 ha platībā uz kuras atrodas Z.B. piederoša būve. Īpašumtiesības uz minēto 

būvi Z.B.ir reģistrētas zemesgrāmatā.  

 Zemes vienībai 0,3 ha platībā ir veikta instrumentālā uzmērīšana. 

 Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi 

kopīpašnieki, ja viľi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve). Likuma 44.panta 

ceturtā daļa nosaka - publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai 

(kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas 

(būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viľu kopīpašuma daļām). 

 Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, 44.panta ceturto daļu,  ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Teritoriālās un vides, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

 1. Piekrist Z.B., personas kods XXX, ierosinājumam par no pašvaldības īpašumā esoša 

zemes gabala ar kadastra Nr. XXX atdalīta zemes gabala 0,3 ha platībā atsavināšanu uz zemes 

gabala esošās būves īpašniekam Z.B.. 

2. Slēgt priekšlīgumu ar Z.B. par pilnvarojumu nokārtot atsavināmā zemes gabala 

ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes gabala atsavināšanu. 

3. Pēc atdalītā zemesgabala ierakstīšanas Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības 

vārda, Ošupes pagasta pārvaldei organizēt atdalītā nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

 

19. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Gailenes” Sarkaņu 

pagastā 

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS  - Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs  

 Madonas novada pašvaldība izskatīja SIA „GeoSIJA”, reģistrācijas Nr.LV 

45403015390, juridiskā adrese: Maskavas iela 322-524, Rīga, LV-1063, kuru pārstāv valdes 

priekšsēdētāja A.Pīzele, 2011. gada 16. novembra iesniegumu (reģistrēts 21.12.2011. Sarkaľu 

pagasta pārvaldē ar Nr. SAR/1-13.2/11/111-G) ar lūgumu pieľemt lēmumu par platības 
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precizēšanu nekustamā īpašuma „Gailenes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7090-

004-0099. 

Iesniegumam pievienots zemes robeţu plāns, kur norādīta objekta atrašanās vieta. 

SIA „GeoSIJA” veica kadastrālo uzmērīšanu nekustamam īpašumam „Gailenes” ar 

kadastra Nr. 7090-004-0099, Sarkaľu pagasta Madonas novadā. Ar Sarkaľu pagasta padomes 

12.02.2009. lēmumu (protokols Nr. 2) zemes gabals ar kadastra Nr. 7090-004-0099 tiek 

ieskaitīts pašvaldības piekritīgajās zemēs.  

Kadastrālā uzmērīšanā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7090-004-0099 platība 

ir 3.42 ha. 

Saskaľā ar 30.10.1997. likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz 

pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robeţu 

kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā 

pielikumā noteiktajām robeţu kontūrām, pašvaldība pieľem lēmumu par zemes platības 

precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robeţu kontūras var atšķirties 

no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 

robeţu kontūrām, ja visi robeţojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, ľemot vērā deputātu 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Sakarā ar zemes robeţu kadastrālo uzmērīšanu un precizēšanu dabā noteikt nekustamā 

īpašuma „Gailenes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7090-004-0099 platību 3,42 ha. 

20. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Tīlāni” Sarkaņu pagastā 

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS  - Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs  

Madonas novada pašvaldība izskatīja SIA „GeoSIJA”, reģistrācijas Nr.LV 

45403015390, juridiskā adrese: Maskavas iela 322-524, Rīga, LV-1063, kuru pārstāv valdes 

priekšsēdētāja A.Pīzele, 2011. gada 16. novembra iesniegumu (reģistrēts 21.12.2011. Sarkaľu 

pagasta pārvaldē ar Nr. SAR/1-13.2/11/111-G) ar lūgumu pieľemt lēmumu par platības 

precizēšanu nekustamā īpašuma „Tīlāni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7090-004-

0102. 

Iesniegumam pievienots zemes robeţu plāns, kur norādīta objekta atrašanās vieta. 

SIA „GeoSIJA” veica kadastrālo uzmērīšanu nekustamam īpašumam „Tīlāni” ar 

kadastra Nr. 7090-004-0102, Sarkaľu pagasta Madonas novadā. Ar Sarkaľu pagasta padomes 

12.02.2009. lēmumu (protokols Nr. 2) zemes gabals ar kadastra Nr. 7090-004-0102 tiek 

ieskaitīts pašvaldības piekritīgajās zemēs. Ar Madonas novada pašvaldības Madonas novada 

būvvaldes 12.12.2011. sēdes protokola Nr. 44 2.p. „Par nosaukuma maiľu” nekustamam 

īpašumam „Tīlītes” mainīts nosaukums uz „Tīlāni”. 

Kadastrālā uzmērīšanā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7090-004-0102 platība 

ir 7.32 ha. 

Saskaľā ar 30.10.1997. likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz 

pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robeţu 

kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā 

pielikumā noteiktajām robeţu kontūrām, pašvaldība pieľem lēmumu par zemes platības 
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precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robeţu kontūras var atšķirties 

no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 

robeţu kontūrām, ja visi robeţojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, ľemot vērā deputātu 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, 

Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 Sakarā ar zemes robeţu kadastrālo uzmērīšanu un precizēšanu dabā noteikt nekustamā 

īpašuma „Tīlāni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7090-004-0102 platību 7,32 ha. 

21. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Krūkļi” Sarkaņu pagastā 

ZIĽO: Andris Simtnieks  - Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs  

 Madonas novada pašvaldība izskatīja SIA „GeoSIJA”, reģistrācijas Nr.LV 

45403015390, juridiskā adrese: Maskavas iela 322-524, Rīga, LV-1063, kuru pārstāv valdes 

priekšsēdētāja A.Pīzele, 2012. gada 3. janvāra iesniegumu (reģistrēts 23.01.2012. Sarkaľu 

pagasta pārvaldē ar Nr. SAR/1-13.2/12/8-G) ar lūgumu pieľemt lēmumu par platības 

precizēšanu nekustamā īpašuma „Krūkļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7090-004-

0285. 

Iesniegumam pievienots zemes robeţu plāns, kur norādīta objekta atrašanās vieta. 

SIA „GeoSIJA” veica kadastrālo uzmērīšanu nekustamam īpašumam „Krūkļi” ar 

kadastra Nr. 7090-004-0285, Sarkaľu pagasta Madonas novadā. Ar Sarkaľu pagasta padomes 

12.02.2009. lēmumu (protokols Nr. 2) zemes gabals ar kadastra Nr. 7090-004-0285 tiek 

ieskaitīts pašvaldības piekritīgajās zemēs.  

Kadastrālā uzmērīšanā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7090-004-0285 platība 

ir 2.90 ha. 

Saskaľā ar 30.10.1997. likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz 

pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robeţu 

kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā 

pielikumā noteiktajām robeţu kontūrām, pašvaldība pieľem lēmumu par zemes platības 

precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robeţu kontūras var atšķirties 

no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 

robeţu kontūrām, ja visi robeţojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, ľemot vērā deputātu 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, 

Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 Sakarā ar zemes robeţu kadastrālo uzmērīšanu un precizēšanu dabā noteikt nekustamā 

īpašuma „Krūkļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7090-004-0285 platību 2,90 ha. 
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22. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr.13 

„Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” (prot. 

Nr.17; 2.p.; 22.12.2012.) 

ZIĽO: Marita KRASOVSKA – sociālā dienesta vadītāja vietniece 

Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 8. pantu un LR 

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budţeta”, saskaľā ar Madonas novada domes sociālās komitejas 

22.12.2012. lēmumu (protokols Nr.17 § 2 ), ľemot vērā deputātu 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pieľemt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1 „Par grozījumiem 

Madonas novada pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības sniegto 

sociālo pakalpojumu saľemšanas un samaksas kārtība” (prot. Nr.17; 2.p.; 

22.12.2012.”. (Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksts pielikumā) 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Madonas novada Vēstnesis”.  

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

23. Par zemes gabala iegādi Rūpniecības ielā 6, Madonā 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 2011. gada 20. decembrī saľemts O.L. iesniegums  reģistrēts Madonas novada 

pašvaldībā ar Nr 2.1.3.6.\11\967     ar priekšlikumu pirkt viľai piederošā nekustāmo īpašumu , 

kas atrodas Rūpniecības ielā X, 13420 kv.m. platībā kadastra apzīmējums XXX par 

pašvaldībai pieľemamu cenu.  

 Minētais zemesgabals būtu nepieciešams pašvaldības funkcijas nodrošināšanai 

saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu – pašvaldības funkcija ir gādāt par 

administratīvās teritorijas skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu.  

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pirkt O.L. piederošo nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā X, Madonā 13420kv.m. 

platībā, kadastra apzīmējums XXX par kadastrālo vērtību. Saskaľā ar VZD kadastra 

datiem uz  2012. gada 1. janvāra  kadastrālo vērtību nekustamam īpašumam 

Rūpniecības ielā X, Madonā  sastāda LVL XXX. 

2. Madonas novada pašvaldības Juridiskai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu. 
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24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo SIJA” 18.01.2012. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\12\155 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Parkas” 

Praulienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, ľemot vērā deputātu 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

kadastra Nr.70860100123 sadalīšanai.  

 2. Zemes gabalam  5,4ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  5,4 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

150301 –ceļa servitūta teritorija . 

          3. Atdalāmajam zemes gabalam  10,4 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  10,4 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

Nav. 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 10,4 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Parkas meţi”, 

Praulienas 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. 

25. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

2012. gada 20. janvārī saľemts VZD Vidzemes reģionālās nodaļas atteikums par adreses 

reģistrēšanu adrešu reģistrā. Pamatojums, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70680130151, kas atrodas Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads noteikts zemes lietošanas 

vaids – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Noteiktais zemes 

lietošanas veids neatbilst Liezeres pagasta Ozolu ciema teritorijas plānojumam un reālai 

situācijai dabā. 

      Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem nr.496 „Nekustamā īpašuma      

lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiľas kārtība” 3. daļas 18.punktu, ľemot vērā deputātu 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 Nekustamam īpašumam zemes gabalam  kadastra apzīmējums. 70680130151 noteikt 

zemes lietošanas mērķi: 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve  NĪLM kods 0601, 1917kv.m. platībā.  
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26. Par dzīvokļu īpašumu saglabāšanu pašvaldības īpašumā 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

    Madonas novada pašvaldībai neizīrētie dzīvokļi Prieţu ielā 13-21 un Rūpniecības ielā 

51-1 uzturēšana ir ekonomiski neizdevīga, kā arī tie nav izmantojami palīdzības sniegšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanai sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem dārgās dzīvokļu 

uzturēšanas dēļ. Lai minētos dzīvokļus varētu atsavināt dzīvokļu īpašumus jānostiprina 

zemesgrāmatā saskaľā ar „Dzīvokļu īpašumu likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa 

īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi 

zemesgrāmatā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokli Prieţu ielā 13-21, Madona, Madonas novads, 

dzīvokli Rūpniecības ielā 51-1, Madona, Madonas novads. 

2. Reģistrēt dzīvokļus Prieţu ielā 13-21, Rūpniecības ielā 51-1 Zemesgrāmatā uz 

Madonas novada pašvaldības vārda.   

 

27. Par projekta izstrādi programmai Eiropa Pilsoņiem 

ZIĽO: Vivita VECOZOLA – Izglītības nodaļas speciāliste 

 Noklausījusies Vivitas VECOZOLAS sniegto ziľojumu par Madonas novada 

pašvaldības Izglītības nodaļas gatavoto projektu „Vienotībai!” iesniegšanai 2012.gada 

15.februārī Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ĢD Programmai Eiropa Pilsoľiem 1. 

pasākuma 2. apakšpasākuma Sadraudzības pilsētu tīklojums projektu konkursam (piesaistītais 

finansējums 149 000 EUR), ľemot vērā deputātu 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nodrošināt apliecinājumu, iesniegšanai Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ĢD, 

par esošajiem un potenciālajiem Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem 

Vācijā, Francijā, Igaunijā, Lietuvā; 

2. Nodrošināt priekšfinansējumu 53 000,00 LVL apmērā projekta ieviešanai laika 

posmā no 2013.gada 1.februāra līdz 2013.gada 31.oktobrim, paredzot 

priekšfinansējuma atgūšanu līdz 2014.gada aprīlim. 

 

28. Par lokālās būvniecības tāmes  apmaksu biedrībai „Ērgļu iela 7”  

ZIĽO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Madonas novada pašvaldībā ir saľemts iesniegums no biedrības „Ērgļu iela 7” par rēķina 

apmaksu par kapitālajiem ieguldījumiem pašvaldības īpašumos Ērgļu ielā 7-6 un Ērgļu ielā 7-

13.  
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Izskatījusi biedrības „Ērgļu iela 7” 02.12.2011. iesniegumu, noklausījusies Madonas 

pilsētas pārvaldnieka Gunta Ķevera sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

Apmaksāt pēc pamatotas lokālās būvniecības tāmes biedrībai „Ērgļu iela 7” rēķinu LVL 

602,58 apmērā no Madonas pilsētas dzīvojamā fonda līdzekļiem.  

 

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.A. 

ZIĽO: Helmuts PUJATS - jurists 

     Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziľo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā no R.A., personas kods XXX, adrese 

Rūpniecības ielā XXX, Madonā. 

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

RA. pieder nekustamais īpašums Cesvaines ielā XXX, Madonā, Madonas novadā – zeme 

(kadastra numurs XXX) un ēkas (kadastra numurs XXX, XXX).  

     Madonas novada pašvaldība R.A. ir izsniegusi administratīvos aktus: 

- 2007.gadā Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2007.gadam Nr. 07-1021, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi 

LVL 33,93 apmērā; 

- 2007.gadā Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2007.gadam Nr. 07-1022, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām 

LVL 45,54 apmērā; 

- 2008.gadā Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2008.gadam Nr. 08-359, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi LVL 

42,41 apmērā; 

- 2008.gadā Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2008.gadam Nr. 08-360, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām LVL 

51,22 apmērā; 

- 25.02.2009. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam Nr. 09-2164, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi                

LVL 53,02 apmērā; 

- 25.02.2009. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam Nr. 09-2165, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām               

LVL 55,83 apmērā; 

- 05.02.2010. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-260, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi                

LVL 66,27 apmērā; 

- 05.02.2010. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-261, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām               

LVL 60,97 apmērā; 

- 22.02.2011. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-17514, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi                

LVL 82,84 apmērā un par Ēkām LVL 60,97 apmērā.   

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2007., 2008., 2009., 2010.gadu un 2011.gadu un uz 26.01.2012. nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds ir LVL 779,53 apmērā, kur LVL 553,00 ir pamatparāds, bet LVL 226,53 ir 

nokavējuma nauda: 
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- par ēkām nodokļa parāds ir LVL 394,26 apmērā, kur LVL 274,53 ir pamatparāds, bet 

LVL 119,73 ir nokavējuma nauda; 

- par zemi nodokļa parāds ir LVL 385,27 apmērā, kur LVL 278,47 ir pamatparāds, bet          

LVL 106,80 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 12.12.2011. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./11/3096 „Par piespiedu izpildi” R.A. 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 04.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 27.12.2011.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

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

piespiedu izpildes izmaksas.   

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

otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaľā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, ľemot vērā deputātu 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no R.A., personas kods XXX, adrese Rūpniecības ielā 

XXX, Madonā, par labu Madonas novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Cesvaines ielā XXX, Madonā, 

Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs XXX) un ēkām (kadastra numurs 

XXX un XXX) LVL 779,53 apmērā, kur LVL 553,00 ir pamatparāds, bet LVL 226,53 ir 

nokavējuma nauda, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

     2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

 

30. Par finansējuma piešķiršanu sporta deju festivāla „Madonas valsis” organizēšanai  

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome, izskatījusi sporta deju festivāla „Madonas valsis” 

organizatora Arta Birka iesniegumu, reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.6./11/878, ľemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus,  noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju, 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, Roberts ŠĽEPSTS, 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu LVL 160,00 (viens simts sešdesmit latu) apmērā sporta deju festivāla 

„Madonas valsis” organizēšanai un atbrīvot no Madonas kultūras nama nomas maksas 

iepriekš minēto pasākumu no kultūras pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem.  

 



 23 

31. Par finansējuma piešķiršanu „Sinfonietta Rīga” koncertam Madonas kultūras namā 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba vadītājs 

Jānis Kļaviľš informē, ka „Sinfonietta Rīga” koncertam kopējā tāme sastāda 1000,00 Ls,  

prognozējamie ienākumi no ieejas biļetēm 400,00 Ls, nepieciešamais pašvaldības finansējums 

600,00 Ls. 

Noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

1. Palielināt ieľēmumu daļu no ieejas biļetēm par 400,00 Ls. 

2. Piešķirt finansējumu LVL 1000,00 (viens tūkstotis latu) apmērā „Sinfonietta Rīga” 

koncertam Madonas kultūras namā, tai skaitā 400,00 Ls ieľēmumi no ieejas biļetēm, 600,00 

Ls no pašvaldības budţeta. 

32. Par finansējuma piešķiršanu skaņu un gaismu aparatūras īrei Latvijas „Mūsdienu 

deju lielkoncerta” vajadzībām. 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba vadītājs 

Jānis Kļaviľš informē, ka pasākuma „Mūsdienu deju lielkoncerts” organizēšanai 

nepieciešamā izdevumu tāme ir 7800,00 Ls, plānotie ieľēmumi 7800,00 Ls. 

Noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

1. Palielināt maksas pakalpojumus (dalības maksa, ieejas biļetes, maksa par dejas ieguvi 

savā īpašumā) 7800,00 Ls. 

2. Piešķirt finansējumu LVL 7800,00 (septiľi tūkstoši astoľi simti latu) pasākuma  

„Mūsdienu deju lielkoncerts” organizēšanai no maksas pakalpojumiem. 

 

33. Par finansējuma piešķiršanu dalībai 4.starpnovadu konferencē „Latviešu pēdas 

Sibīrijā un Tālajos Austrumos” 

Ziľo: Gunita KĻAVIĽA – BJC direktore 

 Madonas novada pašvaldībā saľemts Madonas Bērnu un jauniešu centra 

19.01.2011.iesniegums (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 20.01.2011.ar 

Nr.MNP/2.1.3.2./12/181) ar lūgumu Madonas novada pašvaldībai apmaksāt dalības maksu 

150,00 LVL 4.starpnovadu konferences „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” 

dalībniekiem no Madonas novada – Madonas novada politiski represēto biedrības 

pārstāvjiem, skolēniem, kuri piedalās pētniecisko un radošo darbu konkursā, skolotājiem un 

pašvaldības pārstāvjiem. Kopā no Madonas novada piedalīsies 30 dalībnieki., dalības maksa 

LVL 5,00 no personas. Konferenci organizē Alūksnes novada pašvaldība 2012.gada 23.martā. 

 Noklausījusies G. Kļaviľas 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, Roberts 
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ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu LVL 150,00 (viens simts piecdesmit lati) dalības maksām 

4.starpnovadu konferences „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” 

dalībniekiem no Madonas novada. 

 

34. „Creative Cities” („Radošās pilsētas”) sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un 

inovācijas sabiedrība” rīkotajam konkursam  „Nākotnes pilsētas spēle”.  

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Domes priekšsēdētāja vietnieks 

 Agris Lungevičs informē, ka Spēles ietvaros tiek radītas jaunas, vērtīgas, radošas, 

inovatīvas idejas Madonas pilsētas/novada attīstības iespējām, kuras izmantojamas attīstības 

plāna un teritorijas plānojuma izstrādāšanai. Iegūtie priekšlikumi tiek integrēti Madonas 

novada attīstības programmā 2013. - 2020.gadiem un teritorijas plānojumā 2013. - 

2025.gadiem, pie kuriem Madonas novada pašvaldība šobrīd intensīvi strādā. 

  Īstenojas uz risinājumiem vērsta, interaktīva un mūsdienīga sabiedriskā apspriešana, 

ar kuras palīdzību tiek rosinātas pozitīvas pārmaiľas Madonas pilsētā un līdz ar to arī novadā, 

sekmējot daţādu sabiedrības grupu iesaisti pilsētvides jautājumu risināšanā un dialogā ar 

vietējiem politikas veidotājiem.  

 Notiek konkurētspējīgu sociāla un komerciāla rakstura ideju izstrāde pilsētvides 

uzlabošanai un ilgtspējīgai attīstībai. Madonas pilsētas zīmols „Madona - pilsēta, kur esi 

gaidīts!” ir papildināts ar jaunu uz pilsētas iedzīvotājiem, uzľēmējiem un viesiem vērstu 

saturu - definēti jauni produkti un pakalpojumi. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes sēdes 

lēmumu (29.12.2011.), 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

Iesniegt Madonas novada pašvaldības pieteikumu „Madona - pilsēta, kur esi gaidīts!” Britu 

padomes projekta „Creative Cities” („Radošās pilsētas”) sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un 

inovācijas sabiedrība” aktivitātei „Nākotnes pilsētas spēle”. 

 

35. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadam 

ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās izglītības 

iestāţu pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta projektu, ľemot vērā Madonas novada 

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

noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās 

izglītības iestāţu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2012.gadam: 
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1.1. Madonas mūzikas skolai – LVL 49750,00  

1.2. Madonas mākslas skolai – LVL 12780,00 

1.3. Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai LVL 15000,00 

1.4. Madonas bērnu un jauniešu centram – LVL 21550,00 

36. Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pamatskolas darbībai Inovatīvās pieredzes 

skolu tīkla ietvaros 2012.gadā 

ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja A.MŪRMAĽA iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 19.01.2012. Nr.MNP/2.1.3.2./12/173), ľemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ : 

1. Piešķirt finansējumu Ls 1582,15 apmērā darbībai Inovatīvās pieredzes skolu tīklā 

2011./2012.m.g. 2.semestrim. 

2. Piešķirt finansējumu Ls 1265,72 apmērā darbībai Inovatīvās pieredzes skolu tīklā 

2012./2013.m.g. 1.semestrim. 

 

37. Par Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja iecelšanu 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors 

Madonas novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina ar Madonas novada pašvaldības 

kultūras nodaļas nolikuma (apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 

29.decembra sēdes lēmumu Protokols Nr.23, 57.p.) 4.1. punktu - Nodaļas darbu vada nodaļas 

vadītājs, kuru pēc pašvaldības izpilddirektora ieteikuma, kas saskaľots ar pašvaldības domes 

izglītības un kultūras jautājumu komiteju, apstiprina amatā pašvaldības dome. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Izglītības un 

kultūras komitejas ieteikumu, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

1. Iecelt par Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāju Jāni Kļaviľu ar 

2012.gada 1.februāri. 

 

38. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas 

un to iestāžu amata vienību sarakstos (apstiprināti Madonas novada pašvaldības domes 

21.01.2012. ārkārtas sēdē (protokols Nr.1, 11.p.) 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors 

 Izskatījusi iesniegto lēmumu projektus, uzklausot pagasta pārvalţu, iestāţu vadītājus, 

Madonas pilsētas pārvaldnieku, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un 

kultūras 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, 
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Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

Izdarīt sekojošus grozījumus Madonas novada pagasta pārvalţu un Madonas pilsētas 

iestāţu amatu vienību sarakstā ar 2012.gada 1.februāri.  

(Amatu vienību Saraksti pielikumā) 

 

39. Par finansēju piešķiršanu Madonas novada pašvaldības iestāžu mūzikas instrumentu 

(klavieru) skaņošanai 2012.gadam 

ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Madonas mūzikas skolas priekšlikumu, ľemot vērā Madonas novada 

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

noklausījusies S.SERŢĀNES un M.BERGA sniegto informāciju, atklāti balsojot: 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

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

Piešķirt finansējumu līdz Ls 8500,00 Madonas novada pašvaldības iestāţu mūzikas 

instrumentu (klavieru) skaľošanai 2012.gadam. 

40. Par finansējuma piešķiršanu materiālu iegādei statīviem 

ZIĽO: Gunita Kļaviľa- BJC direktore 

 Madonas novada pašvaldībā saľemts Madonas Bērnu un jauniešu centra 

10.01.2012.iesniegums, (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 12.01.2011.ar 

Nr.MNP/2.1.3.2./12/96) ar lūgumu Madonas novada pašvaldībai apmaksāt materiālus tērpu 

pakaramo statīvu izgatavošanai 624,97 LVL. 

 Madonas pilsētā un novadā regulāri tiek organizētas skolēnu un pieaugušo 

amatierkolektīvu skates, lielkoncerti, bet katru reizi jāsaskaras ar problēmu, ka nav statīvu, 

kur izvietot dalībnieku tērpus. Ir izveidota skice, veikti aprēķini materiālu iegādei, lai 

Madonas īpašuma uzturēšanas nodaļas speciālisti stangas varētu izgatavot. Tas būs ilgtermiľa 

ieguldījums, jo tās nepieciešamas Madonas kultūras namam, Madonas Bērnu un jauniešu 

centram, Madonas sporta hallei u.c. novada iestāţu rīkotajos liela mēroga pasākumos. Statīvi 

būs izjaucami un viegli transportējami. 

  Noklausījusies G. Kļaviľas sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumus, 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, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt finansējumu LVL 624,97 LVL (seši simti divdesmit četri lati un 97 

santīmi)  materiālu iegādei tērpu pakaramo statīvu izgatavošanai. 

 

41. Par Madonas novada pašvaldības  mantisko ieguldījumu SIA „Bērzaunes  

komunālais uzņēmums” pamatkapitālā 

ZIĽO:  Ināra Mālniece – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Māris Belorags - SIA „Bērzaunes  komunālais uzľēmums”  valdes loceklis  
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Madonas novada pašvaldības īpašumā esošais zemes  gabals „Ielejas-Plienijas”, 

kadastra numurs 7074-004-0141, platība pēc 2008.gada 22.janvārī veiktās kadastrālās 

uzmērīšanas 7,5 ha atrodas Mārcienas pagastā. Īpašuma tiesības uz Mārcienas pagasta 

padomes vārda nostiprinātas 1999.gada 9.jūlijā, Mārcienas pagasta zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.180.   

Uz zemes gabala atrodas pašvaldībai piederoša  smilts- grants atradne „Ielejas-

Plienijas”. Atradne izpētīta 1999.gadā un 2008.gadā  1,48 ha platībā. Pēc 2008. gadā veiktās 

izpētes  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo izrakteľu krājumu 

akceptēšanas komisija nolēma pieľemt zināšanai   izpētītajā  atradnes platībā   krājumus  79,8 

tūkst. m
3 

  A un N kategorijas smilti-granti un smilti. (komisijas 2008.gada 28.maija  sēdes 

prot. Nr.29).  

  Uz 2012.gada 1.janvāri atradnes derīgie izrakteľi – smilts-grants un smilts ar kopējo 

daudzumu  75 409,36 m
3 

ir uzskaitē Mārcienas pagasta pārvaldes grāmatvedības bilancē ar 

kopējo vērtību  37 704,68 Ls. Zemes gabala „Ielejas-Plienijas”  kadastrālā vērtība uz 2012. 

gada 1.janvāri  ir 8229,- Ls. 

 Saskaľā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Kārtība, kādā budţeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti”  23.pantu, kā arī likuma  „Par valsts un pašvaldību kapitāla 

daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punkta un 31.panta pirmās daļas 

prasībām, un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta 4.punktu, kurš nosaka, ka „Lēmumu par 

neapbūvēta pašvaldības zemesgabala ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieľem 

attiecīgās pašvaldības dome”, 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, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

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

NOLEMJ: 

1. Sakarā ar Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma -  zemes gabala „Ielejas-

Plienijas”, kadastra numurs 7074-004-0141, platība 7,5 ha   un uz tā atrodošās  smilts-

grants atradnes „Ielejas-Plienijas”  atlikušā akceptētā krājuma 75 409,36 m
3
  

ieguldīšanu  SIA „Bērzaunes  komunālais uzľēmums” pamatkapitālā, izslēgt no 

Mārcienas pagasta  pārvaldes bilances sekojošus pamatlīdzekļus: 

1. Zemes gabalu „Ielejas-Plienijas” , kadastra numurs 7074-004-0141, platība 

7,5 ha, bilances vērtība 8229,- Ls; 

2. Atradnē „Ielejas –Plienijas” uzskatīto derīgo izrakteľu krājumu – granti-smilti 

75 409,36 m
3 

, bilances vērtība 37 704,68 Ls. 

 

2.  Minētos pamatlīdzekļus ieguldīt SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” 

pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu un palielināt SIA „Bērzaunes  komunālais 

uzľēmums” pamatkapitālu par summu, kas atbilst šo pamatlīdzekļu vērtībai, saskaľā 

ar novērtējumu, kas veikts atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām” 

31.panta pirmās daļas prasībām. 

 

42. Par finansējuma piešķiršanu avārijas seku likvidēšanai Rēzeknes ielā 10, Madonā 

ZIĽO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

 Guntis Ķeveris iepazīstina ar veiktajiem darbiem Rēzeknes ielā 10, Madonā pēc 

notikušā sprādziena. Ir likvidēta bīstamā situācija, aizvesti būvgruţi. Veikto darbu tāme 

sastāda 1150,00 Ls. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes 

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



 28 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt 1150,00 Ls (vienu tūkstoti vienu simtu piecdesmit latu) avārijas seku 

likvidēšanai Rēzeknes ielā 10, Madonā, no avāriju seku likvidēšanai plānotajiem līdzekļiem. 

 

Sēdes vadītājs (personisks paraksts)     A.Ceļapīters 

 

Protokolēja (personisks paraksts)     L.Liepiľa 


