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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr.  90000054572  

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801 

 t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv  
___________________________________________________________________________ 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Madonā 

 2012.gada 27.septembrī        Nr.21 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi slēdz plkst.16.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA 

Sēdē piedalās – 

Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

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

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

 

Nepiedalās deputāti: Agris LUNGEVIČS - atrodas atvaļinājumā 

 

Deputāte Gunita KĻAVIŅA nepiedalās 53., 54., 58., 60. p. balsojumā; 

Deputāte Daiga Elga ĀBOLA nepiedalās 55., 61.p. balsojumā; 

Deputāte Daiga MADERNIECE nepiedalās 60., 61.p. balsojumā; 

Deputāte Vanda MADERNIECE nepiedalās 62.p. balsojumā, 83.p. izskatīšanā un balsojumā; 

Deputāts Valentīns RAKSTIŅŠ nepiedalās 62., 71., 84. p. izskatīšanā un balsojumā; 

Deputāts Modris ZOMEROVSKIS nepiedalās 71.p., 84.p. izskatīšanā un balsojumā. 

 

Pagastu pārvalžu vadītāji: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja, 

Staņislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs, Artis MŪRMANIS – 

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes 

vadītājs, Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs,  Andris DZENOVSKIS – 

Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta 

pārvaldes vadītājs, Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks, Ilze DREIMANE – 

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 
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Administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors, Helmuts PUJATS – Juridiskās 

nodaļas jurists, Indra KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste, Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs, Sarmīte KALNIŅA – Finanšu nodaļas ekonomiste, 

Elita STAUNE - Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste, Evita ZĀLE – 

Juridiskās nodaļas vadītāja, Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja, Jānis KĻAVIŅŠ – 

Kultūras nodaļas vadītājs, Silvija ŠĪRE – Attīstības nodaļas speciāliste, Ilze VOGINA – 

Uzņēmējdarbības un attīstības nodaļas galvenā speciāliste  

 

 

Pieaicinātās personas: Līga LIEPLAPA – Madonas novada Attīstības programmas 

izstrādātāja 

Egils KAZAKEVIČS – laikraksts „Stars” pārstāvis 

 

Sēdes vadītājs Andrejs Ceļapīters iepazīstina ar Domes sēdes darba kārtību. 

 

Deputāts  Andris SAKNE ierosina informatīvo jautājumu „Par azartspēļu organizēšanas vietām 

Madonas pilsētā” iekļaut sēdes darba kārtībā kā lemjošo jautājumu un sēdes darba kārtībā 

iekļaut  jautājumus „Par gājēju pāreju ierīkošanu pār Raiņa ielu Raiņa un Skolas ielu 

krustojumā, Raiņa un Valdemāra bulvāra krustojumā un ātrumvaļņa ierīkošanu pie Madonas 

pilsētas 1.vidusskolas Valdemāra bulvārī 6” un  „Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Saules ielā 

14 , Madonā”. 

 

Andrejs CEĻAPĪTERS ierosina informatīvo jautājumu „Par līdzdalību Latvijas – Šveices 

sadarbības programmas projekta īstenošanā” iekļaut sēdes darba kārtībā kā lemjošo 

jautājumu. 

 

Būvvaldes vadītājs Andris RIEBA lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu -  “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Bākšāni”, Sarkaņu pagasts”. 

 

Deputāts Valentīns RAKSTIŅŠ ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu - 

„Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir un 

izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” 

 

Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis ĶEVERIS lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu 

Par finansējumu piešķiršanu remontdarbu veikšanu pašvaldības īpašumā Blaumaņa ielā 6, 

Madonā 

 

 

Sēdes vadītājs Andrejs Ceļapīters aicina balsot par 27.09.2012. Madonas novada pašvaldības 

domes sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, 

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

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

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 27.09.2012. domes sēdes darba kārtību. 
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DARBA KĀRTĪBA: 

 

1.Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem 

2.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7042 005 0120, kas atrodas Madonas novada 

Aronas pagasta „Mežārēs”, nosacītās cenas apstiprināšanu  

3. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7042 005 0313, kas atrodas Madonas novada 

Aronas pagasta „Ozollīčos”, nosacītās cenas apstiprināšanu  

4. Par grozījumiem Aronas  pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

5.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu automašīnai, ko lieto Vestienas pagasta pārvalde 

6. Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

7. Par nekustamā īpašuma   „Pilskalni 1”  Mārcienas pagastā   pārņemšanu no  

Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 

8.Par Madonas novada pašvaldības  kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” 

pamatkapitāla palielināšanu  

9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

10. Par Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem 

11. Par finansiālu atbalstu  LU Latvijas vēstures Institūta  Lubāna arheoloģiskajai ekspedīcijai 

12.Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

13. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Ošupes pagasta pārvaldei 

14. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

15.Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

16. Par grozījumiem Madonas novada 2012.gada 11.janvāra sēdes lēmumā (protokols 

Nr.1,11.punkts) „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas 

pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos” 

17.Par grozījumiem  lēmumā „Madonas novada 2010.gada 25.februāra sēdes lēmumā 

(protokols Nr.6,3.punkts) „Par Barkavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un samaksas apjomiem 

18. Par pasažieru automašīnas iegādei Barkavas pagasta pārvaldes vajadzībām un aizņēmuma 

ņemšanu 

19. Par finansējuma piešķiršanu Barkavas apvienotās virtuves remontam 

20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes gabala atdalīšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā  

21. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

22.Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no G.Ā. 

24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Apšos”, Kalsnavas pagastā atsavināšanas ierosinājumu 

25. Par Mētrienas  pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 

 

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tirzas Skanuļi”, Liezēres pagasts, Madonas novads 

atsavināšanu 

27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

28.Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2012.gada septembrī 

29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Viešūra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde” realizēšanai 

30. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Zandartu mazuļu ielaišanu Vestienas pagasta 

Kāla ezerā” realizēšanai. 

31. Par attiecināmo izmaksu samazināšanu Lauku atbalsta dienesta 321 – aktivitātes 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektos. 
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32.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.N. 

33.Par Madonas 2012.gada budžeta grozījumiem 

34.Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

35.Par finansējuma piešķiršanu semināram ”Pārtikas ražošana mājas apstākļos” 

36.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Liezēres pagastā 

37. Par Kalnakroga ciema statusa atcelšanu 

38. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Ošupes pagastā 

39. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 

70860140108 

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Vestienas pagastā 

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Aronas pagastā 

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ošupes pagastā  

43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Sarkaņu pagastā 

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ļaudonas pagastā 

45. Par turpmāko rīcību ar pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Priežu ielā 13-

21, Madonā  

46.Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda un 

tā atsavināšanas ierosinājumu 

47. Par dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda  

48. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma „Ješkāni Gabrāni-2”, Dzelzavas 

pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

49. Par Madonas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra domes lēmuma „Par atteikšanos 

pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā dzīvojamās mājas Dzelzceļa ielā 1 un 

Dzelzceļa ielā 6, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā” (prot.Nr.23; 19.p.) atcelšanu 

50. Par projekta „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas  pilnveidošana SIA 

„Madonas slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību” aizņēmumu 

51. Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksu 

52. Par grozījumiem 20.03.2012. domes lēmumā „Madonas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2012.gadā” 

53. Par papildus finansēju piešķiršanu Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadam  

54.Par Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu 

55. Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

darba samaksas apstiprināšanu 

56. Par sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu 2012./2013.m.g. Madonas mūzikas skolas 

un Madonas mākslas skolas audzēkņiem 

57.Par grozījumiem Dzelzavas speciālās internātpamatskolas amatu vienību sarakstā 

58.Par grozījumiem Madonas Bērnu un jauniešu centra amatu vienību  sarakstā 

59. Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2012.gada septembra, oktobra, 

novembra un decembra mēnesim 

60. Par Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
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paredzētās mērķdotācijas sadali un papildus pašvaldības finansējuma piešķiršanu 2012.gada 

septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim 

61. Par mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada septembra, oktobra, novembra un decembra 

mēnesim  

62. Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu 

63. Par finansējuma piešķiršanu ERAF projektam „Madonas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu informatizācija” 

64. Par studiju kredīta galvojuma atcelšanu A.S. 

65. Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20 “ Par nodokļa atbalsta 

pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” apstiprināšanu 

66. Par vienotas maksas noteikšanas kārtību par izglītības iestāžu darbinieku pusdienām 

67. Par finansējuma piešķiršanu dzejnieka Andreja Eglīša 100 gadu jubilejas piemiņas 

pasākumiem Ļaudonas pagastā 21.oktobrī 

68. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 03.05.2012. lēmumā (prot. Nr.8 , 7.p.) „Par 

zivju resursu aizsardzību Lubāna ezerā 2012.gadā” 

69. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.01.2011. lēmumā (Protokols 

Nr.1, 11.p.) „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāžu amatu vienību sarakstos” 

70. Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

71. Par papildus izmaksām projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ar ID Nr.11-

05-L32100-000139 ietvaros 

72.Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/007 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Mētrienas pagasta izgāztuves 

„Pērles” rekultivācija” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

73. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/009 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Kalsnavas pagasta izgāztuves 

„Siliņi” rekultivācija” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

74. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/010 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Barkavas pagasta izgāztuves 

„Dubītes” rekultivācija” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

75. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/008 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Liezeres pagasta izgāztuves 

„Vālēni”  rekultivācija” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

76. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/011 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ļaudonas pagasta izgāztuves 

„Kalnieši” rekultivācija” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

77. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/012 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Vestienas pagasta izgāztuves 

„Lauski” rekultivācija” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

78. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Bākšāni”, Sarkaņu pagasts 

79. Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanā 

80. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir un 

izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

81. Par gājēju pāreju ierīkošanu pār Raiņa ielu Raiņa un Skolas ielu krustojumā, Raiņa un 

Valdemāra bulvāra krustojumā un ātrumvaļņa ierīkošanu pie Madonas pilsētas 1.vidusskolas 

Valdemāra bulvārī 6 
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82. Par finansējumu piešķiršanu remontdarbu veikšanu pašvaldības īpašumā Blaumaņa ielā 6, 

Madonā 

83. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Saules ielā 14 , Madonā 

84. Par izmaksu sadārdzinājumu projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ar ID 

Nr.11-05-L32100-000139 ietvaros 

 
 

1.Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada 

12.septembra vēstuli Nr.LAZ/1-10/12/38 ar lūgumu pieņemt lēmumu par Lazdonas pagasta 

pārvaldes 2012.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izmaiņām. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

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

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

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

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Izdarīt šādus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā un 

speciālajā budžetā: 

1.Pamatbudžeta grozījumi:    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

18.630 

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti ārvalstu finanšu 

palīdzības projektu īstenošanai no valsts 

budžeta iestādēm  700  

 Kopā 700  

 t.sk. uz izdevumiem 700  

 uz atlikumu    

    

1.2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi:   

1.2.1. Samazināt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)  

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

01.100 Pagasta pārvalde     

  

Izdevumi kopā 

-1 000 

Lazdonas pamatskolas telpu 

remontam 

2200 Pakalpojumi -500   

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja 

preces un invetārs, kuru neuzskaita kodā 

5000 

-500 

  

    

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

06.100 Dzīvojamā fonda remonts, uzturēšana     

  Izdevumi kopā -200 Lazdonas pamatskolas telpu 
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remontam 

2200 Pakalpojumi -200   

    

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

06.600 Pārējie     

  

Izdevumi kopā 

-200 

Lazdonas pamatskolas telpu 

remontam 

2200 Pakalpojumi -200   

    

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

09.210 Lazdonas pamatskola     

  

Izdevumi kopā 

-1752 

Lazdonas pamatskolas telpu 

remontam 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja 

preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 

5000 

-1752 

  

 

1.2.2. Palielināt finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem) 

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

09.210 Lazdonas pamatskola     

  Izdevumi kopā 3852 

Lazdonas pamatskolas telpu 

remontam 

2200 

 

 

Pakalpojumi 3852 

  

2.Speciālā budžeta grozījumi:   

2.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

05.500 

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces - dabas resursu nodoklis 3 500   

08.620 

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par 

kontu atlikumiem Valsts kasē vai 

kredītiestādēs 10  

12.230 

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību 

nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas 

izmantošanas 8   

 Kopā 3 518  

 t.sk. uz izdevumiem    

 uz atlikumu 3 518  

 

2.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7042 005 0120, kas atrodas Madonas 

novada Aronas pagasta „Mežārēs”, nosacītās cenas apstiprināšanu  

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 
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2012.gada 26.janvārī Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežāres”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu” 

(prot.Nr.2; 10.p.), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Mežāres”, Aronas pagasts, Madonas novads ar kadastra Nr.7042 005 0120 un platību 3.8 ha.  

Nekustamais īpašums „Mežāres”, 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.100000500362 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. 

Pilnvarotā persona – I.A., p.k. xxx, dzīvesvietas adrese: xxx. 

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta septīto daļu 

nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.  

2012.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma „Mežāres” novērtēšanu ir veicis Latvijas 

Īpašumu Vērtētāju asociācijas vērtētāja asistents Māris Kauliņš (īpašumu vērtētāja asistenta 

apliecība Nr.77, statuss piešķirts 31.07.2001).  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst 

viens zemes gabals ar platību 3.8 ha, tirgus vērtība 2012.gada 21.jūlijā ir Ls xxx. 

Nekustamā īpašuma „Mežāres” zemesgabala (kadastra Nr.7042 005 0120) kadastrālā 

vērtība ir xxx.  

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 47.pantu publiskas 

personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita 

attiecīgās publiskās personas budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru 

kabineta paredzētajā kārtībā.  Saskaņā ar 01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, atvasināto publisko personu vai to iestāžu 

mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to 

iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas 

personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta 

pārvalde ir veikusi pakalpojuma apmaksu Ls 108.90 (viens simts astoņi lati 90 santīmi) 

apmērā. 

Noklausījusies A.Piekalna sniegto informāciju, pamatojoties uz „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.pantu, 44.panta pirmo daļu, 

01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

38.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežāres”, Aronas pagasts, 

Madonas novads, kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7042 005 0120 

un platību 3.8 ha, nosacīto cenu Ls xxx . 

2. Nodot atsavināšanai – pārdot nekustamo īpašumu „Mežāres”, Aronas pagasts, Madonas 

novads (kadastra Nr.7042 005 0120), 3.8 ha platībā zemes nomniekam S.Č., dzīvesvietas 

adrese: xxx. 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt nomnieka pilnvarotai personai I.A., dzīvesvietas adrese: 

xxx, nekustamā īpašuma atsavināšanas piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0101032011020100109&Hash=
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3. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7042 005 0313, kas atrodas Madonas 

novada Aronas pagasta „Ozollīčos”, nosacītās cenas apstiprināšanu  

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

2012.gada 26.janvārī Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozollīči”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu” 

(prot.Nr.2; 11.p.), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Ozollīči”, Aronas pagasts, Madonas novads ar kadastra Nr.7042 005 0313 un platību 9.62 

ha.  

Nekustamais īpašums „Ozollīči”, Aronas pagasts, Madonas novads, ar kadastra 

apzīmējumu 7042 005 0313 atrodas Aronas pagasta teritorijā un sastāv no viena zemes gabala 

9.62 ha platībā, ir reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļas Aronas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000500382 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. 

Pilnvarotā persona – I.A., p.k.xxx, dzīvesvietas adrese: xxx. 

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta septīto daļu 

nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.  

2012.gada 21.jūlijā nekustamā īpašuma „Ozollīči” novērtēšanu ir veicis Latvijas 

Īpašumu Vērtētāju asociācijas vērtētāja asistents Māris Kauliņš (īpašumu vērtētāja asistenta 

apliecība Nr.77, statuss piešķirts 31.07.2001).  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst 

viens zemes gabals ar platību 9.62 ha (t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3.71 ha; mežs 

5.29 ha), tirgus vērtība 2012.gada 21.jūlijā ir xxx. 

Nekustamā īpašuma „Ozollīči” zemesgabala (kadastra Nr.7042 005 0313) kadastrālā 

vērtība ir xxx .  

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 47.pantu publiskas 

personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita 

attiecīgās publiskās personas budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru 

kabineta paredzētajā kārtībā.  Saskaņā ar 01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, atvasināto publisko personu vai to iestāžu 

mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to 

iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas 

personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta 

pārvalde ir veikusi pakalpojuma apmaksu Ls 108.90 (viens simts astoņi lati 90 santīmi) 

apmērā. 

Noklausījusies A.Piekalna sniegto informāciju, pamatojoties uz „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.pantu, 44.panta pirmo daļu, 

01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

38.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozollīči”, Aronas pagasts, 

Madonas novads, kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7042 005 

0313 un platību 9.62 ha, nosacīto cenu xxx. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0101032011020100109&Hash=
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2. Nodot atsavināšanai – pārdot nekustamo īpašumu „Ozollīči”, Aronas pagasts, Madonas 

novads (kadastra Nr.7042 005 0313), 9.62 ha platībā zemes nomniekam S.Č., dzīvesvietas 

adrese: xxx. 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt nomnieka pilnvarotai personai I.A., dzīvesvietas adrese: 

xxx, nekustamā īpašuma piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

4. Par grozījumiem Aronas  pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldībā saņemts Aronas pagasta pārvaldes 2012.gada 13.septembra 

iesniegums Nr.ARO/1-132/12/264 „Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2012.gada 

budžetā” ar lūgumu pieņemt lēmumu par Aronas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta 

līdzekļu pārkārtošanu: 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

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

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

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

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Izdarīt šādus grozījumus Aronas pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā: 

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi: 

Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa LVL  

04.100 NĪN 2 500  

 Kopā 2 500  

 t.sk. uz izdevumiem 2 500  

 

     2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi:  

     Palielināt / samazināt finansējumu   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Piezīmes 

01.100 Pagasta pārvalde   

 Izdevumi kopā (palielinājums) 7200  

5200 Pamatlīdzekļi 7200 

6000 no atlikuma;  

1200 no ieņēmumiem 

06.600 Pārējā komunālā saimniecība 

un teritoriju uzturēšana 800  no ieņēmumiem 

2200 Pakalpojumi 800   

08.100 Sporta pasākumi 500  no ieņēmumiem 

2300 Krājumi 500   

09.100 PII Sprīdītis     

2300 Krājumi -900   

5200 Pamatlīdzekļi 1 900 sēta 

09.200  Skola     

5200 Pamatlīdzekļu veidošana -1 000   

09.600 Skolēnu pārvadājumi   

2200 Pakalpojumi 1 300   

2300 Krājumi -1 300   

10.900 Soc. darba nodroš.     
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2200 Pakalpojumi 50   

2300 Krājumi -50   

 Kopā 11750   

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 2500   

 no izdevumu samazinājuma 3250   

 no atlikuma 6000   

5. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu automašīnai, ko lieto Vestienas pagasta 

pārvalde 

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja Artūra VĪLE – BĒRZIŅA 

ziņojumu, ņemot vērā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Pēc operatīvā līzinga līguma termiņa beigām izmantot pirmpirkuma tiesības uz automašīnu 

LADA 4x4, šasijas Nr.XTA21214071863405, ko lieto Madonas novada pašvaldības 

Vestienas pagasta pārvalde, par atlikušo vērtību LVL 1221,28 (viens tūkstotis divi simti 

divdesmit viens lati un 28 santīmi). 

2.Pēc iegādes automašīnu reģistrēt uz Madonas novada pašvaldības vārda, lietotājs Vestienas 

pagasta pārvalde. 

 

6. Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Vestienas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes budžetā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

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

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Vestienas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 
 2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi   

 2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

 
01.100. Pagasta pārvalde Summa 

LVL    

   Izdevumi kopā 1 200   

 

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 

1 200 dators un kopētājs  pārvaldei 

 

04.700. Informācijas un tūrisma centrs   

  

   Izdevumi kopā 100   

 2300 Krājumu iegāde 100 informācijas stends  

 09.110. Pirmskolas izglītības iestāde     

   Izdevumi kopā 450   

 2300 Krājumu iegāde 450 450-PII ''Vāverītes'' grīdas remonts 

 09.211. Vestienas pamatskola     

   Izdevumi kopā 1845   
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 1200 soc.pab 
600 

pabalsti ''tuva cilvēka nāves gadījumā'' 

 

2200 pakalpojumu sniegšana 945 
945- Vestienas pamatskolas klašu telpu remonts  

( datorklase)-iekaramie griesti 

 5200 Pamatlīdzekļu iegāde 300 zāles pļāvējs 

 08.211. Vestienas bibliotēka 0   

 2200 pakalpojumu sniegšana -640   

 2400 laikrakstu abon 40   

 5200 grāmatu iegāde 600  

  Kopā 3 595  

  t.sk. no papildus ieņēmumiem 0  

  no izdevumu samazinājuma 0  

 

 no atlikuma 3595 

 

7. Par nekustamā īpašuma   „Pilskalni 1”  Mārcienas pagastā   pārņemšanu no  

Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”(turpmāk – Privatizācijas aģentūra ar  

2012.gada 4.septembra vēstuli Nr. 4.171/7691  „Par bezīpašnieka mantu atzīto ēku (būvju) 

īpašumu „Pilskalni 1” Mārcienas pagastā, Madonas novadā”, adresētu Madonas novada 

pašvaldībai, informē, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2012.gada 

21.februāra spriedumu (lita Nr.C30686010) par bezīpašnieka mantu atzīts ēku (būvju) 

īpašums „Pilskalni 1” Mārcienas pagastā, Madonas novadā, kas atrodas uz zemesgabala ar 

kadastra numuru 7074 003 0125. Minētajā īpašumā savu dzīvesvietu nav deklarējusi neviena 

persona.  

Līdz ar to, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Ministru Kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.314 „Kārtība, kādā veicama 

valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, 

iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4. punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, Privatizācijas aģentūra piedāvā 

Madonas novada domei mēneša laikā pieņemt lēmumu par minētā Nekustamā īpašuma 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā, norādot, kādu funkciju veikšanai Nekustamais īpašums tiks 

pārņemts.   

Noklausījusies Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājas I. Mālnieces sniegto 

informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un 

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

ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
Piekrist pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā pašvaldības dzīvojamā fonda 

papildināšanai nekustamo īpašumu „Pilskalni 1”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, kas 

atrodas uz zemesgabala ar kadastra numuru 7074 003 0125. 

 

8.Par Madonas novada pašvaldības  kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais 

uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu  

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Mārcienas pagasta pārvaldē 2012.gada 10.septembrī saņemts SIA „Mārcienas 

komunālais uzņēmums” iesniegums, reģistrēts ar MAR/1-10/268, kurā  uzņēmuma valdes 
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loceklis Mareks Platačs lūdz Mārcienas pagasta pārvaldi rast iespēju finansēt   ES fondu 

projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā”   neiekļautā  

Jaunās ielas Mārcienā    centrālās ūdens padeves vada 200 m gara posma  cauruļvadu 

nomaiņu. Iesniegumam pievienota veicamo darbu tāme par LVL 5830, 78 Minētajā posmā 

pēdējā laikā bieži notiek plīsumi un pagasta pārvalde saņem iedzīvotāju sūdzības par 

pārtraukumiem ūdensapgādē. Avāriju seku likvidēšanā SIA „Mārcienas komunālais  

uzņēmums” ir spiests  iesaista citu uzņēmumu rakšanas tehniku, kas stipri sadārdzina 

izmaksas.   

 Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Mārcienas komunālais 

uzņēmums” rīcībā nav pietiekamu naudas  līdzekļu nepieciešamo darbu finansēšanai, tāpēc 

Mārcienas pagasta pārvalde lūdz atļaut finansēt tāmē paredzētos darbus, palielinot  uzņēmuma 

pamatkapitālu par LVL 5380,78 no Mārcienas pagasta pārvaldes speciālā budžeta. 

 

Noklausījusies Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājas I. Mālnieces sniegto informāciju,  

saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”   

42.panta pirmās daļas 1.  punktu, kas nosaka „Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, 

tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas 

vai samazināšanas noteikumi”, tā paša likuma   142.pantu , kas nosaka, ka  „Sabiedrības 

pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā 

un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu”  un Komerclikuma  196.panta trešo  daļu „ Ja 

tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi 

statūtos”, nepieciešams domes lēmums par SIA MKU statūtu izmaiņām, ņemot vērā Finanšu 

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

ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
1. Palielināt SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” (reģistrācijas numurs  45403004861) 

pamatkapitālu par LVL 5831,00 (pieci  tūkstoši astoņi  simti trīsdesmit  viens  lats) , izdarot 

naudas  ieguldījumu pamatkapitālā no Madonas novada pašvaldības speciālā budžeta un pretī 

saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu; 

2. Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei mēneša laikā  ieskaitīt Madonas novada pašvaldības   

kontā LVL 5831,00 no pārvaldes speciālā budžeta;  

3. Apstiprināt SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanas 

noteikumus (Pielikums Nr.1). 

4. Apstiprināt SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums ” statūtu grozījumus saskaņā ar 

Pielikumu Nr.2. 

5. Uzdot SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim – 

Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājai I. Mālniecei nodrošināt Latvijas Republikas likumos 

noteiktajos termiņos visu ar SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums „ pamatkapitāla izmaiņu 

reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistīto darbību veikšanu.  

Pielikums Nr.1. 

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi 

1. Palielināt SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitālu, izdarot naudas  

ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā. 

2. Palielināt SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitālu par LVL 5831,00 

(pieci  tūkstoši astoņi  simti trīsdesmit viens  lats) un noteikt palielinātā pamatkapitāla 
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lielumu  LVL 244  874,00 (divi    simti četrdesmit  četri tūkstoši astoņi  simti 

septiņdesmit četri lati). 

3. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla daļu skaitu – 244 874 (divi    simti četrdesmit  

četri tūkstoši astoņi   simti septiņdesmit  četri) kapitāla daļas. 

4. Noteikt vienas daļas nominālvērtību – 1 (viens) lats. 

Pielikums Nr.2 

SIA  „ Mārcienas komunālais uzņēmums”   statūtu grozījumi 

 

Grozīt SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums ” statūtu II. daļas  5. un 6. punktu un izteikt tos 

sekojošā redakcijā: 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 244 874,- (divi simti četrdesmit četri tūkstoši astoņi   

simti septiņdesmit  četri lati). 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 244 874 (divi simti četrdesmit četri tūkstoši astoņi   

simti septiņdesmit  četri ) daļās. 

 

9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Mārcienas pagasta pārvaldē 2012.gada 31.jūlijā saņemts E.G., personas kods, dzīvo 

xxx.,  iesniegums, reģistrēts 31.07.2012. ar MAR/1-10/210,  kurā viņš lūdz sadalīt viņam 

piederošo zemesgabalu  xxx, kadastra numurs xxx, Mārcienas pagastā, -  atdalīt  2 ha  un 

izveidot atsevišķu īpašumu. E. G. lūdz atdalītajam    īpašumam piešķirt nosaukumu „xxx”. 

Ar Mārcienas pagasta zemes komisijas  1997.gada  24.marta  lēmumu (protokols Nr.4) 

E. G. atjaunotas  īpašuma tiesības uz „xxx „ īpašuma zemi  13,0 .ha platībā.  Zemes robežu 

plāns nav izgatavots un E. G. pirms zemes mērīšanas vēlas īpašumu sadalīt. 

Saskaņā ar Mārcienas pagasta teritoriālo plānojumu ir pieļaujama  nekustamā īpašuma 

sadalīšana. 

Noklausījusies Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājas I. Mālnieces sniegto 

informāciju, pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 4.punku, kas 

nosaka, ka „Persona, kurai zemes lietošanas tiesības piešķirtas saskaņā ar likumu "Par zemes 

lietošanu un zemes ierīcību", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", 

likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", likumu "Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos", likumu "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" un likumu "Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", zemes 

īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes 

ierīcības projektu neizstrādā” un Likuma ”Par pašvaldībām”  15.panta 13. punktu, kas 

nosaka, ka ”Pašvaldībām  ir autonomā funkcija   saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 

plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību”, atklāti balsojot: PAR – 16 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt no  nekustamā īpašuma „xxx” kadastra numurs xxx   Mārcienas pagastā   2,0 ha; 

2. Atlikušajam īpašumam piešķirt nosaukumu „”xxx”; 

3. Noteikt lietošanas mērķi īpašumiem „”xxx” un „xxx” - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 
   

10. Par Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 
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  Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja lūdz pieņemt grozījumus Mārcienas pagasta 

pārvaldes 2012.gada budžetā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā 

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

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada speciālajā budžetā: 

1.Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

05.600 Dabas resursu nodoklis 591  

 Kopā 591  

 t.sk. uz izdevumiem 591  

2.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi  

2.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

05.600 Pārējā vides aizsardzība     

   Izdevumi kopā 5831  

 t.sk no ieņēmumiem 591  

         no atlikuma (10602) 5240  

7200 Transferti 5831 Mārcienas KU PK palielināšanai 

– ūdens apgādes trases kap.rem. 

 

11. Par finansiālu atbalstu  LU Latvijas vēstures Institūta  Lubāna arheoloģiskajai 

ekspedīcijai 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

    Ošupes pagasta pārvaldē saņemts  LU Latvijas vēstures institūta  arheoloģes Ilzes Lozes 

iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt  atheoloģisko ekspedīciju  Lubāna ezera apkaimē 

Dzedziekstes  vidējā neolīta laikmeta apmetnē. 

     Uz šo brīdi ekspedīcijas darbs apmetnē  ir noslēdzies. Atrastie arheoloģiskie materiāli  ir 

nodoti glabāšanā Madonas novadpētniecības muzejā. 

     Pēc materiālu apstrādes, tie tiks nodoti Madonas novadpētniecības muzeja fondos. 

     Noklausījusies informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV, ATTURAS – 2 (Daiga Elga ĀBOLA, Andris 

SAKNE), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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Atbalstīt LU Latvijas vēstures institūta  arheoloģes Ilzes Lozes ekspedīciju Lubāna ezera 

apkaimē Dzedziekstes apmetnē, piešķirot līdzfinansējumu LVL 300,00 (trīs simti latu)  

apmērā no dabas resursu nodokļa. 

     Finansējumu pārskaitīt  Latvijas Zinātņu akadēmijai pēc rēķina saņemšanas   

 

12.Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

        Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi  Ošupes pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā. 

     Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

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

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

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

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  Veikt grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā: 
1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 
Summa 
LVL  

18.630. Transferti 11 807 
Degumnieku sk. projekts "Comenius 
skolu partnerības projekts" 

 Kopā 11 807  

 t.sk. uz izdevumiem 11 807  

 uz atlikumu 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

    

Kods Nosaukums 
Summa 
LVL Paskaidrojums 

09.800. Degumnieku sk. projekts 
"Comenius   

11807 
  

  skolu partnerības projekts"     

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 3500   

2200 Pakalpojumi 6500   

2300 Krājumu iegāde 1807   

 Kopā 11 807  
 t.sk. no papildus ieņēmumiem 11807  
 no izdevumu samazinājuma 0  
 no atlikuma 0  

 

13. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Ošupes pagasta pārvaldei 

 ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS -  Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

      06.07.2012. nodega vientuļās pensionāres I.R. dzīvojamā māja Ošupes pagasta „xxx”.  

    Ošupes pagasta pārvalde ir noorganizējusi pārvietojamās vienistabas dzīvojamās 

mājas uzstādīšanu nekustamajā īpašumā „xxx”. Mājas iegādes, transportēšanas un 

uzstādīšanas izmaksas tika nosegtas no Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta 

pabalsta LVL1000,00 apmērā un cietušās I.R. personīgajiem līdzekļiem LVL 500,00  apmērā. 

Mēbeles, trauki, citi sadzīves priekšmeti cietušajai tiek nodrošināti ar Madonas 

Sarkanā krusta, Ošupes pagasta pārvaldes un privātpersonu palīdzību. 
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    Piegādātajai mājai pēc konstrukcijas paredzēta apkure ar elektriskajiem sildītājiem. 

Ņemot vērā I.R. ienākumus (pensija LVL 45,00 mēnesī), mājas apkure ar elektrību  nav 

finansiāli iespējama. Lai noorganizētu malkas apkuri, uzstādītu plīti-krāsni, izbūvētu 

dūmvadu, nepieciešami papildus Ls 400,00. 

    Noklausījusies ziņojumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

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

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

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

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:    

Iedalīt Ošupes pagasta pārvaldei pārvietojamās mājas remontam papildus budžeta 

līdzekļus LVL 400,00 (četri simti latu) no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

 

14. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIŅO: Āris VILSĶĒRSTS - izpilddirektors 

Bērzaunes pagasta pārvalde ir  saņēmusi Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās 

nodaļas 2012.gada 29.jūnija vēstuli Nr.2- 04-V/288 „Par ziņu došanu pašvaldībām līdz 

30.06.2012.”, kurā  sniedz informāciju par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Bērzaunes 

pagasta zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2011.gada 30.decembrim nenoslēdza zemes 

izpirkuma līgumus ar Hipotēku banku. 

1. „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka „Juridiskajām un fiziskajām 

personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar 

valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 

2. Bērzaunes  pagasta pārvaldes rīcībā esošā informācija apliecināja, ka Valsts Zemes dienesta 

vēstulē divas minētās personas ir mirušas, tāpēc ,,Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”25 .panta otrā daļa nav 

piemērojama.  

3.Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25. panta 2
1
 daļu pašvaldībai jāpieņem lēmums par zemes ieskaitīšanu 

valsts rezerves zemes fondā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.  Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības lietotājiem vai to mantiniekiem, kuri līdz 

2011.gada 31.decembrim nav noslēguši izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku. 

  1.1. K.Š. (miris 2008.13.04.) uz nekustamā īpašuma xxx ar kadastra Nr. xxx šādām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumu 

xxx un platību 1,10 ha; 

                                                            xxx un platību 0,20 ha; 

                                                            xxx un platību 5,70 ha; 

                                                            xxx un platību 1,10 ha; 

                                                            xxx un platību 2,80 ha. 
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1.2. A.K. ir (mirusi 2010.04.12.) uz nekustamā īpašuma xxx ar kadastra Nr.xxx zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu xxx un platību 3,30 ha  

2.Ieskaitīt minētās zemes valsts rezerves zemes fondā. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

15.Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Āris VILSĶĒRSTS - izpilddirektors 

         Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Bērzaunes pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā. 

         Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

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

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

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

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

         Veikt šādus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā:   

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa LVL  

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 4 000  

13.200. 

Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas 1 200  

18.6.9.0 

Pārējie saņemtie v/budžeta 

transferti,finansējums projektā 

"Biroja tehnikas,aprīkojuma un 

programmatūras iegāde" 2 221  

 Kopā 7 421  

 t.sk. uz izdevumiem 7 421  

 uz atlikumu 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu 

grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums 

09.510 Jauniešu centrs     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

2991 

  

1100 Atalgojums 60 

 Projekts "Biroja 

tehnikas,aprīkojuma un 

programmatūras iegāde" 

1200 VSAOI 14 

Projekts "Biroja 

tehnikas,aprīkojuma un 

programmatūras iegāde" 
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2200 Pakalpojumi 270 

Ls 70,-Konkursa "Sieviete 

Latvijai" laureāšu saieta 

vadīšana, organizēšana.                    

Ls 200,- pasākuma" Baltās 

naktis" organizēšana.                                                                    

2300 Materiāli 979 

Ls 479.- Projekts "Biroja 

tehnikas,aprīkojuma un 

programmatūras iegāde" .                                

Ls 500.- Apkures granulu 

iegāde. 

5200 Pamatlīdzekļi 1668 

Projekts "Biroja 

tehnikas,aprīkojuma un 

programmatūras iegāde" 

08.230 Sauleskalna Tautas nams     

  
Izdevumi kopā 

(palielinājums) 237   

5200 Pamatlīdzekļi 237 Solu uzstādīšana estrādē 

"Aizvējš". 

06.601 Komunālā saimniecība     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

9500 

  

2200 Pakalpojumi 500 Pamatskolas internāta ēkas 

nojaukšana 

5200 Pamatlīdzekļi 9000 Aronas 2 kopmītņu korpusa 

remontdarbi 

09.211 Bērzaunes pamatskola     

  
Izdevumi kopā 

(palielinājums) 2 357   

5200 Pamatlīdzekļi 2357 

Ls 70,- Mācību grāmatu iegāde                   

Ls 2287,- Pārvietojamā tipa 

moduļu mājiņas iegāde.                                                                    

 Kopā 15 085  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 7421  

 no izdevumu samazinājuma 0  

 no atlikuma 7664  

2.2. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem) 

08.290 Pārējā kultūra- Avīze 

Bērzaunes Rīts 

LVL  

 

  Izdevumi kopā 0  

1100 Atalgojumi 1 020  

1200 D/d sociālais nodoklis 245  

2200 Pakalpojumi -1265  

 

16. Par grozījumiem Madonas novada 2012.gada 11.janvāra sēdes lēmumā (protokols 

Nr.1,11.punkts) „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, 

Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos” 

Ziņo: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 
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 Noklausījusies Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja Staņislava Smeltera ziņojumu,  

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu sarakstā ar 2012.gada 

1.oktobri: 

1.1. iestāde – komunālā saimniecība, samazināt remontstrādnieka (kods 9312 02) 

slodzi par 0,2 ar vienības likmi Ls 218,00, 

1.2. iestāde – Barkavas pagasta pārvalde, palielināt automobiļa vadītāja (kods 8322 

01) slodzi par 0,2 ar vienības likmi Ls 218,00. 

1.3. iestāde – Barkavas pagasta pārvalde samazināt lauksaimniecības konsultanta 

(kods 3142 23) slodzi par 0,2 vienībām ar vienības likmi Ls 307,00. 

2. Apstiprināt grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību saraksta 

grozījumus 2012. gadam. 

 

Komunālā saimniecība 

Nr.p.k. Amata nosaukums Kods Vienību 

skaits 

Vienības 

likme 

Algu 

fonds 

1. Remontstrādnieks 9313 02 0,8 218 174,40 

Barkavas pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums Kods Vienību 

skaits 

Vienības 

likme 

Algu 

fonds 

1. Automobiļa vadītājs 8322 01 0,7 218 152,60 

2. Zemes lietu speciālists 3142 16 0,5 307 154,00 

 

17.Par grozījumiem  lēmumā „Madonas novada 2010.gada 25.februāra sēdes lēmumā 

(protokols Nr.6,3.punkts) „Par Barkavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un samaksas apjomiem 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS -  Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja Staņislava Smeltera ziņojumu, 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra (sēdes 

protokols Nr. 6, 3.p.) lēmumā „ Par Barkavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un samaksas apjomiem”, punktu 1.Maksa par ēdināšanas pakalpojumiem 

Barkavas pamatskolā papildināt ar punktu 1.3.šādā redakcijā: 
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Nr. p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi LVL 

(bez PVN) 

Piezīmes 

1.3. Launags, 1 ēdienreize 0,16 Neapliekas ar PVN 

 

2. Launaga izmaksu ekonomiskais pamatojuma aprēķins pielikumā. 

3.Noteiktais maksājums ir spēkā no 2012. 1.oktobra. 

 

18. Par pasažieru automašīnas iegādei Barkavas pagasta pārvaldes vajadzībām un 

aizņēmuma ņemšanu 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS -  Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību iegādāties mazlietotu 

8+1vietīgo pasažieru automašīnu Barkavas pagasta pārvaldes vajadzībām.  

Pamatojoties uz lēmumu par automašīnas iegādi, pašvaldības iepirkumu komisija pēc 

tehnisko prasību precizēšanas izsludinās iepirkumu automašīnas iegādei. Lai nodrošinātu 

savlaicīgu samaksu iepirkuma procedūras uzvarētājam par piegādāto automašīnu, 

nepieciešams saņemt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomē aizņēmuma ņemšanai. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

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

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1.Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 10000,00 (desmit tūkstošu) apmērā ar 

atmaksas termiņu 5 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi pasažieru automašīnas 

iegādei Barkavas pagasta pārvaldes vajadzībām pašvaldības funkciju nodrošināšanai.  

2.Aizņēmumu izņemt 2012. un 2013.gadā. 

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

aizņēmuma ņemšanu LVL 10000,00 (desmit tūkstošu latu) apmērā automašīnas iegādei. 

4.Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

 

19. Par finansējuma piešķiršanu Barkavas apvienotās virtuves remontam 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja Staņislava Smeltera ziņojumu, 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

1. Piešķirt finansējumu LVL 5000,00  (pieci tūkstoši latu) apmērā Barkavas apvienotās 

virtuves remontam 

2. Finansēšanu veikt no novada nesadalītajiem budžeta  līdzekļiem.  

 

20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes gabala atdalīšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā  

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 
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 Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par to, ka Madonas novada pašvaldībā 

saņemts iesniegums (Reģ. Nr.MNP/2.1.3.2./12/2529 ) no Akciju sabiedrības  „Sadales tīkli” 

Ziemeļaustrumu reģiona ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes gabala atdalīšanu no Madonas 

pašvaldības zemes gabala „Grīvas” Barkavas pagastā ar kadastra Nr. 7044 008 0340  350 

kv.m. platībā transformatora apakšstacijas Nr. TP-6103 ēkas uzturēšanai. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu priekšlikumus, atklāti 

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

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

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

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

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

1.Atdalīt no Madonas novada Barkavas pagasta īpašuma „Grīvas”, kadastra Nr.7044 008 

0340 zemes gabalu 350 kv.m. platībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam, transformatora 

apakšstacijas Nr. TP-6103 ēkas uzturēšanai. 

2.Atdalīto zemes vienību ar jaunu kadastra apzīmējumu ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

3.Atdalītajai zemes vienībai noteikt lietošanas mērķi- ar maģistrālajām elektropārvades 

līnijām saistīto būvju apbūve ( kods-1201). 

 Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.2.daļu. 

 Lēmumu var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu 

komisijā ( Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novads, LV-4801) viena mēneša laikā no 

spēkā stāšanās dienas. 

 

21. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Barkavas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

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

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:  

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL  

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 850  

21.300 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 300  

 Kopā 1 150  

 t.sk. uz izdevumiem 1 150  

 uz atlikumu 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu 

grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   
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Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

09.200 Barkavas pamatskola     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

2880 

  

2200 Pakalpojumi 550 transporta pakalpojumiem 

2300 Krājumi, materiāli 300 remontmateriāliem,saimniec.materiāliem 

5200 Pamatlīdzekļi 2030 apvienotās virtuves remontam 

08.200 Barkavas kultūras nams     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

300   

 

 

 

2200 Pakalpojumi 300 pasākumiem no ieņēm.pēc biļetēm 

 Kopā 3180  

 t.sk.no papildus ieņēmumiem 1150  

 no izdevumu samazinājuma 2030  

 no atlikuma   

2.2.  Samazināt finansējumu   

Kods Nosaukums Summa  

08.100 PII Ābelīte -2030  

5200 Pamatlīdzekļi -2030  

2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem) 

08.200 Barkavas bibliotēka    

  Izdevumi kopā 0  

2200 Pakalpojumi -300  

5200 Pamatlīdzekļi 300 grāmatu iegāde 

09.600 Skolēnu pārvadājumi    

  Izdevumi kopā 0  

2200 Pakalpojumi -200  

6200 transporta izdevumu 

kompensācija 

200 

 

 

22.Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas  pagasta pārvaldes vadītāja 

I.Dreimane informē par nepieciešamību veikt grozījumus Ļaudonas pagasta pārvaldes 

2012.gada budžetā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

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

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Veikt sekojošus grozījumus Ļaudonas  pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu   
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grozījumi  

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 5914  

18.630 Pašvaldību no valsts budžeta 

iestādēm saņemtie transferti ES 

līdzfinansētajiem projektiem   

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas   

 KOPĀ 5914  

 t.sk.uz izdevumiem 5914  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

2.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem) 5914  

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

01.100 Pagasta pārvalde  
 

 Izdevumi kopā 2558  

 t.sk. no ieņēmumiem 2558  

2300 Materiāli 1900 Materiālu iegāde pārvaldes ēkas 

telpu remontam un siltumtrases 

remontam 

5200 Pamatlīdzekļi 568 Biroja mēbeles 

05.100 Atkritumu apsaimniekošana   

 Izdevumi kopā -1070 Samazināt un novirzīt ceļu 

apsaimniekošanai no 

pamatbudžeta 

 t.sk. no ieņēmumiem 0  

2200 Pakalpojumi -2989  

2300 Materiāli 48 Maksājumu.grāmatiņu iegāde 

5200 Pamatlīdzekļi 1871 Atkritumu konteinera iegāde 

06.604 Ceļu apsaimniekošana no PB    

 Izdevumi kopā 1070  

 t.sk. no ieņēmumiem  No izdevumu samazinājuma 

atkritumu apsaimniekošanai 

2300 Materiāli 770 Degvielas un rezerves daļu 

(motora) iegāde 

5231 Transportlīdzekļi 300 Traktora Ariens iegāde 

08.211 Ļaudonas bibliotēka    

 Izdevumi kopā 0  

 t.sk. no ieņēmumiem 0 
 

2200 Pakalpojumi -27  

5233 Mācību grāmatas +27  

08.230 Kultūras  nams   

 Izdevumi kopā 400  
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 t.sk. no ieņēmumiem 400  

 Pakalpojumi 400 AKKA/LAA par 

publisko.izpilījumu un mūzikas 

aparatūras nomas maksa  

08.290 Sports   

 Izdevumi kopā 300  

 t.sk. no ieņēmumiem   

2300 Materiāli 300 Sporta preču un degvielas iegāde 

09.110 Pirmskolas izglītības iestāde   

 Izdevumi kopā 757  

 t.sk. no ieņēmumiem 757  

5200 Pamatlīdzekļi 757 Datora un traktora Ariens (150 

Ls) iegāde 

09.211 Vidusskola   

 Izdevumi kopā 880  

 t.sk. no ieņēmumiem 880  

5200 Pamatlīdzekļi 880 Grāmatu un traktora Ariens (400 

Ls)  iegāde 

10.201 Pansionāts   

 Izdevumi kopā 1019  

 t.sk. no ieņēmumiem 1019  

5200 Pamatlīdzekļi 1019 Datora, ledusskapja un traktora 

Ariens (400 Ls) iegāde 

Veikt sekojošus grozījumus Ļaudonas pagasta pārvaldes 2012.gada speciālajā budžetā: 

3.Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

3.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

05.600 Dabas resursu nodoklis 543  

 Kopā 543  

 t.sk. uz izdevumiem 543  

4.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi  

4.1. Piešķirt finansējumu un pārdalīt 

finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK 

kodiem)   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

05.600 Pārējā vides aizsardzība 

(atkritumu apsaimniekošana)  

1830 

    

   Izdevumi kopā 1830  

 t.sk no ieņēmumiem 543  

         no atlikuma (1287)   

2200 Pakalpojumi 680 atkritumu izgāztuves 

sakārtošana. 

2300 Materiāli -200 
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5200 Pamatlīdzekļi 1350 

 Atkritumu konteinera iegāde 

 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no G.Ā. 

ZIŅO: Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē par nepieciešamību 

piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā no G.Ā., personas kods xxx. 

  Izvērtējot Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts, ka G.Ā. Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pieder nekustamais 

īpašums „Kalna iela 1-8” ar kadastra Nr. pamatgabalam xxx. Parāda summa ir LVL 15,42 

(piecpadsmit lati 42 santīmi); t.sk. par zemi LVL 4,23 un par ēkām LVL 11,19. Brīdinājumu 

Nr.KAL/1-09/12/261 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu Kalsnavas pagasta 

pārvalde G.Ā. nosūtīja 31.07.2012. Brīdinājumā minētajā termiņā nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds labprātīgi netika samaksāts. No G.Ā. piedzenami arī izdevumi, kas saistīti ar 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 

bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa 

likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu 

administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un 

nokavējuma naudas, ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu 

izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no G.Ā., personas kods xxx, par labu Madonas novada Kalsnavas 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu xxx LVL 

15,42 apmērā (t.sk. par zemi LVL 4,23 un par ēkām LVL 11,19), kā arī izdevumus, kas 

saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „xxx”, Kalsnavas pagastā atsavināšanas 

ierosinājumu 

ZIŅO: Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 28.augustā ir saņēmusi O.D., dzīvojoša xxx, 

iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu.  

Iesniegumā tiek norādīts, ka O.D. pieder nekustamais īpašums ar adresi „xxx, 

Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra xxx, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1 un 

375/898 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām. 

Atlikusī Nekustamā īpašuma daļa pieder Madonas novada pašvaldībai. 

O.D. iesniegumā norāda, ka saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturto daļu viņš ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 
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atsavināšanu, kā arī norāda, ka pašvaldības nekustamais īpašums nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju realizēšanai. Tāpat tiek norādīts, ka O.D. faktiski vienīgais apsaimnieko 

nekustamo īpašumu, pašvaldības dzīvokļa īrniece neveic nekādas darbības, kas vērstas uz 

nekustamā īpašuma uzturēšanu. Nekustamajā īpašumā nepieciešams ieguldīt lielus finansiālos 

līdzekļus.  

Madonas zemesgrāmatu nodaļā Kalsnavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.488 

ir ierakstīts nekustamais īpašums ar adresi „xxx”, xxx, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, 

īpašnieks – Kalsnavas pagasta pašvaldība. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,7 

ha platībā (kadastra Nr.xxx, vienstāvu dzīvojamās ēkas ar 2 dzīvokļa īpašumiem un četrām 

palīgceltnēm).  

2002.gada 5.jūnijā dzīvokļa īpašumam Nr.1 ir atvērts jauns nodalījums Nr.488-1, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1 sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 37,5 kv, un 375/898 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām, un tā īpašnieks uz šo brīdi 

ir iesnieguma iesniedzējs O.D..  

Pašvaldībai piederošais dzīvoklis „ xxx”, Kalsnavas pagastā ir izīrēts dzīvokļa īrniecei 

S.Z.i.  

Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu ir tiesīgas ierosināt Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktās personas, O.D. kā 

dzīvokļa īpašuma Nr.1 īpašnieks saskaņā ar minēto Likuma normu nav tiesīgs ierosināt blakus 

esošā pašvaldības dzīvokļa atsavināšanu, jo neatbilst nevienai Likuma tiesību normā 

noteiktajai personu kategorijai, kuras ir tiesīgas ierosināt pašvaldības īpašuma atsavināšanu.  

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma  2.panta pirmo un otro daļu  - Dzīvokļa īpašums 

ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums, Dzīvokļa īpašums kā lietu 

kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa 

īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav 

atdalāmi. 

Līdz ar to pašvaldības dzīvoklis un O.D. piederošais dzīvoklis Nr.1 dzīvojamā mājā 

„xxx” ir uzskatāmi par patstāvīgiem īpašuma objektiem. 

Savukārt Dzīvokļa īpašuma likuma 12.pants nosaka - Atsavinot dzīvokļa īpašumu, 

pārējiem attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nav pirmpirkuma un izpirkuma 

tiesību, izņemot gadījumus, kad dzīvokļu īpašnieku kopība par to pieņēmusi lēmumu šajā 

likumā noteiktajā kārtībā un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību 

pastāvēšanu.  

Šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība nav pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma 

tiesību noteikšanu, kā arī zemesgrāmatā par to nav izdarīta atzīme, līdz ar to O.D. nav 

pirmpirkuma tiesību uz pašvaldības dzīvokli dzīvojamā mājā „xxx”. 

O.D. iesniegumā tiek norādīts, ka nav pierādījumu par to, ka konkrētais nekustamais 

īpašums būtu nepieciešams Madonas novada domes funkciju nodrošināšanai.  

Madonas novada pašvaldības dome norāda, ka pašvaldības dzīvokļa īpašumi tiek 

izīrēti Madonas novada pašvaldības iedzīvotājiem, tādā veidā nodrošinot pašvaldības 

funkciju, kas noteikta likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā - sniegt 

palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

Noklausījusies A.Mūrmaņa sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo un 

otro daļu, 12.pantu, likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 9.punktu, ņemot vērā 

Teritoriālās un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Noraidīt O.D. ierosinājumu atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļa 

īpašumu dzīvojamā mājā „xxx”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.  

 

25. Par Mētrienas  pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem par septembri 2012.gadu 

ZIŅO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Mētrienas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes budžetā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

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

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

         Veikt sekojošus grozījumus  MĒTRIENAS  pagasta pārvaldes budžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL  

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 2500  

21.300 Maksas pakalpojumi  700  

19.100 

Pašvaldības budžeta iekšējie 

transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 4078 No speciālā budžeta 

 Kopā 7278  

 t.sk. uz izdevumiem 7278  

 uz atlikumu   

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

08.000 Bibliotēka 200    

  Izdevumi kopā (palielinājums)    

2300 Materiāli 200 kurināmais 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

200 

 

01.100 Pagasta pārvalde 1800   

                          Izdevumi kopā 

                         (palielinājums)                

1800 

 

2300 Kurināmais -1100 
 

2200 Pakalpojumi 1000 Transportlīdzekļu remonts 

2200 Pakalpojumi   900 
elektrība„Zīlēs” ,Gājēju celiņam 
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2200 Pakalpojumi 1000 Malkas izvešana no pagasta cirsmas  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

1800 

 

                

06.00 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

1700 

 

2200 Pakalpojumi 1700 Pagasta centra un  kapu 

labiekārtošana 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

 

 

1700  

09.200 Izglītība 1200  

                               Izdevumi 

kopā 

                           (palielinājums) 

1200 

 

2200 Pakalpojumi 1200 Uzturēšanas izdevumi(zālāju 

appļaušana, malkas sagatavošana 

u.t.t.) 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

1200 

 

 Kopā   

    

06.600 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

 

 

2200 Pakalpojumi 4078  

    

 Speciālā budžeta  plānoto 

izdevumu grozījumi  

  

7200 Pašvaldības speciālā budžeta 

uzturēšanas izdevumu transferts 

uz pašvaldības pamatbudžetu 

4078  

2200 Pakalpojumi -3978  

2300 Materiāli -100  

 

 

t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

 

4078 

 

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads 

atsavināšanu 

ZIŅO: Jānis SIRMAIS- Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldība izskatīja I.K., dzīvojoša xxx, pilnvarotās personas V. A. 

dzīvojoša xxx. iesniegumu( reģistrēts Liezēres pagasta pārvaldē 13.09.2012.ar reģ.Nr.LIE/1-

13.2/12/81) ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Tirzas 

Skanuļi”, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu uz I.K. vārda.  

Iesniegumam pievienota ģenerālpilnvara, reģistrēta Rīgā 03.04.2012. ar reģ.Nr.1708, 

ar kuru I.K. pilnvaro V.A. veikt nekustamā īpašuma „xxx” ar kad.Nr.xxx zemes privatizāciju 

un nostiprināšanu uz viņa vārda. 
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Nekustamais īpašums „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads ar kad.apz.xxx 

atrodas Liezēres pagasta teritorijā un sastāv no viena zemes gabala 36,04 ha platībā, ir 

reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļas Liezēres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.xxx uz Madonas novada pašvaldības vārda. 

Liezēres pagasta pārvalde 20.05.2011.ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.2.4.7./43-

12 ar I.K., pers,kods xxx, par minētā īpašuma nomu no 20.05.2011. līdz 31.12.2020. 

Nekustamais īpašums „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads nav nepieciešams 

pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

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

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

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

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

nav nepieciešama attiecīgai 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 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,  atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxx”, Liezēres pagasts, 

Madonas novads ar kad.Nr.xxx 36,04 ha platībā. 

2. Liezēres pagasta pārvaldei organizēt īpašuma novērtēšanu. 

 

27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 

    Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam un 25.panta otrajai daļai personām 

(t.i.zemes pastāvīgajiem lietotājiem), kuras nenoslēdza zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar  

Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

un tās iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi. 

         Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldībai ir jāpieņem un jāiesniedz VZD lēmums par zemes lietošanas  tiesību izbeigšanu 

bijušajiem lietotājiem. 

        Atbilstoši likuma „Par valsta un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, zemes, kurām izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības, piekrīt pašvaldībai.               

         Saskaņā ar 2012.gada 29.jūnija Nr.2-04-V/2888 VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 

Madonas biroja atsūtīto pārskata sarakstu, Dzelzavas pagasta administratīvajā teritorijā zemes 

lietošanas tiesības ar 2011.gada 30.decembri izbeidzās sekojošiem zemes vienību lietotājiem: 

N.p.k. Lietotāja vārds, uzvārds Zemes vienības 

kadastra 

Platība (ha ) 
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apzīmējums 

1.   3,0 

2.   1,23 

3.   8,4 

4.   6,2 

5.   3,59 

6.   0,1765 

7.   1,18 

8.   0,4 

9.   0,5 

10.   1,0 

11.   2,5 

12.   0,3 

13.   4,1 

14.   0,6 

15.   0,3 

16.   0,8 

17.   3,1 

18.   0,9 

19.   1,6 

             

Minētās personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1 

daļā noteikto iegūst zemes nomas pirmtiesības 

uz viņam lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanas dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2012.gada 30.decembrim. 

            Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 

25.panta 2.
1
 daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ:  

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgo zemes vienību  sekojošām 

personām: 

N.p.k. Lietotāja vārds, uzvārds Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha ) 

1.   3,0 

2.   1,23 

3.   8,4 

4.   6,2 

5.   3,59 

6.   0,1765 

7.   1,18 

8.   0,4 

9.   0,5 
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10.   1,0 

11.   2,5 

12.   0,3 

13.   4,1 

14.   0,6 

15.   0,3 

16.   0,8 

17.   3,1 

18.   0,9 

19.   1,6 

   

2.  Noteikt, ka  minētās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumiem ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme.     

N.p.k. Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha ) 

1.  3,0 

2.  1,23 

3.  8,4 

4.  6,2 

5.  3,59 

6.  0,1765 

7.  1,18 

8.  0,4 

9.  0,5 

10.  1,0 

11.  2,5 

12.  0,3 

13.  4,1 

14.  0,6 

15.  0,3 

16.  0,8 

17.  3,1 

18.  0,9 

19.  1,6 

           

 3. Uzdot Dzelzavas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajam zemes lietotājam paziņojumu par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu. 

4. Uzdot Dzelzavas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušiem zemes lietotājiem, 

ievērojot 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

nosacījumi”.               

 

28. Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2012.gada septembrī 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

Rihards Saulītis ziņo, ka Praulienas pagasta pārvalde lūdz pieņemt grozījumus 

Praulienas pagasta pārvaldes 2012.gada septembra budžetā. 
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Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

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

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Veikt sekojošus grozījumu Praulienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa LVL  

18630 Valsts budžeta transferti 2 696  

 Kopā 2 696  

 t.sk. uz izdevumiem 2 696  

 uz atlikumu 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu 

grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums 

O8290 Jauniešu centrs     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

2100 

  

2300 Materiāli 700   

5200 Pamatlīdzekļi 1400   

O9.211 Pamatskola     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

596 

  

2300 Materiāli 596   

 Kopā 2696  

 t.sk. No papildus ieņēmumiem 2696  

 no atlikuma   

29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Viešūra ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu izstrāde” realizēšanai 

ZIŅO: INDRA KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

 

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa informē, ka 2012. 

gada 10. maijā ir apstiprināts projekts „Viešūra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde”  Ident. Nr. 2.8. Projekta kopējās izmaksas LVL 697,20. 
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Projekta veicamās aktivitātes: 

1) Viešūra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde – izstrādi veic BIOR 

institūta Zivju resursu pētniecības departaments; 

2) Ceļa izdevumi ekspluatācijas noteikumu izstrādei, kas nodrošina atbildīgajiem 

speciālistiem ierasties Vestienas pagastā, veikt mērījumus, nozveju u.c. pasākumus 

Viešūra ezerā -  ar līdzfinansējumu nodrošina SIA „LB Agro” LVL  75, 00 apmērā.                

 Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

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

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzfinansējumu LVL 622,20 (seši simti divdesmit divi lati un 20 santīmi) no 

Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, projekta „Viešūra ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” izstrādei. 

 

30. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Zandartu mazuļu ielaišanu Vestienas 

pagasta Kāla ezerā” realizēšanai 

ZIŅO: INDRA KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa informē, ka 2012. 

gada 8. maijā ir apstiprināts projekts „Zandartu mazuļu ielaišanu Vestienas pagasta Kāla 

ezerā” Ident. Nr. 1.45. Projekta ietvaros paredzēts ielaist 24 000 gb. zandartu mazuļu Kāla 

ezerā. Zivju piegādātājs Šmita IU "Rūķis". 

Projekta ietvaros apstiprinātais finansējums zivju mazuļu ielaišanai LVL 2 990,00 t. sk 

līdzfinansējuma daļu nodrošina Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvalde – 

LVL 350,00 un „Kāla ezera padome” – LVL 350,00 apmērā. 

Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu LVL 2290,00 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit latu) no 

Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, projekta „Zandartu mazuļu 

ielaišanu Vestienas pagasta Kāla ezerā” realizēšanai. 

31. Par attiecināmo izmaksu samazināšanu Lauku atbalsta dienesta 321 – aktivitātes 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektos 

ZIŅO: Indra KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

 

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa 

informē, ka ES projektu ieviešanas plānošanas periodā no 2007. – 2013. gadam Lauku 

atbalsta dienesta 321 – aktivitātes „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

projektiem, Madonas novada pašvaldībai ir piešķīris attiecināmo izmaksu finansējumu Ls 

1971147,27 (Lauku atbalsta dienesta finansējums un Madonas novada pašvaldības 
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finansējums) apmērā projektu īstenošanai, kas tiek realizēti Madonas novada pašvaldības 

lauku teritorijās. Madonas novada pašvaldībai piešķirtā attiecināmo izmaksu kvota 321 – 

aktivitātes „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” - LVL 1 960 000. Ņemot vērā, 

ka ir ieviesusies neprecizitāte un Lauku atbalsta dienests ir piešķīris vairāk finansējumu 

attiecināmo izmaksu segšanai projektos, Lauku atbalsta dienests lūdz samazināt attiecināmo 

izmaksu daļu pēc izvēles vienam Madonas novada pašvaldības ieviestajam projektam par 

LVL 11 147,27.  

Izvērtējot projektu realizāciju un ieviešanu projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste Indra Kārkliņa informē, ka izmaksu saskaņošana pēc iepirkuma procedūras 

veikšanas vēl nav ar Lauku atbalsta dienestu veikta projektam „Kultūras un sporta 

infrastruktūras attīstība Barkavā” Ident. Nr.11-05-L32100-000146.  

Projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” Ident. Nr.11-05-

L32100-000146 projekta ietvaros kopējais pieejamais finansējums: 

1) Attiecināmās izmaksas – Ls 84 700,00 (Lauku atbalsta dienesta finansējums – Ls 76 

230,00, Madonas novada pašvaldības finansējums  Ls 8 470,00); 

2) Neattiecināmās izmaksas PVN – Ls 18 634,00. 

Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti 

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

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

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

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

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

 

1. Samazināt projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” Ident. Nr.11-05-

L32100-000146 attiecināmo izmaksu daļu par LVL 11 147,27,  t.i. attiecināmās izmaksas 

LVL 73 552,73. 

2. Palielināt projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” Ident. Nr.11-05-

L32100-000146 neattiecināmo izmaksu daļu par LVL 11 147,27, t.i. neattiecināmās izmaksas  

LVL 29 781,27 ( PVN daļa – LVL 18 634,00 un neattiecināmās izmaksas – LVL 11 147,27). 

 

32.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. N. 

ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists 

      

Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no J.N., personas kods xxx. 

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

N. pieder nekustamais īpašums xxx, Madonā, Madonas novadā – dzīvoklis (kadastra numurs 

xxx), turpmāk tekstā „Mājoklis”.  

     Madonas novada pašvaldība J.N. ir izsniegusi administratīvos aktus: 

- 02.08.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-6241, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Mājokli 

Ls 5,00 apmērā; 

- 10.02.2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-12887, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Mājokli 

Ls 7,91 apmērā; 

- 30.01.2012. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2012.gadam Nr. 12-10209, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Mājokli 

Ls 9,61 apmērā  
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(ņemot vērā to, ka zvērinātais tiesu izpildītājs dzīvokli atsavina piespiedu izsoles ceļā, 

Pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas 

2.punktu lēmumā par parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā iekļauj arī 

nekustamā īpašuma nodokļa summu par visu 2012.gadu, proti, par laika periodu līdz tiesas 

nolēmumam, ar kuru apstiprina nekustamā īpašuma izsoli (par ko tiks veikt pārrēķins 

atbilstoši faktiskajiem apstākļiem)). 

     Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 76.panta ceturto daļu 

maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010., 2011. un 2012.gadam ir 

kļuvuši neapstrīdami. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2010., 2011. un 2012.gadu un uz 27.09.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 

26,38 apmērā, kur LVL 22,52 ir pamatparāds, bet LVL 3,86 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 22.08.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./12/2337 „Par piespiedu izpildi” J.N. 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 07.09.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 30.08.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no J.N. 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 saskaņā 

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 

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

termiņā nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

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

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.N., personas kods xxx (adrese Latvijā – xxx), par labu 

Madonas novada pašvaldībai (konts Nr. LV37UNLA0030900130116, a/s „SEB Banka”) 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo 

īpašumu xxx, kas sastāv no dzīvokļa (kadastra numurs xxx) LVL 26,38 apmērā, kur LVL 

22,52 ir pamatparāds, bet LVL 3,86 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

      

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV - 3007. 

 

33.Par Madonas pilsētas 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

  Madonas pilsētas pārvaldnieks G.Ķeveris lūdz pieņemt grozījumus Madonas 

2012.gada budžetā. 
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 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā 

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

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

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt grozījumus  Madonas pilsētas  2012.gada budžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

1.1. Palielināt  plānotos ieņēmumus    

Kods 

Pagasta 

pārvalde  

Nosaukums Summa 

LVL   

13.400 

Madona Ieņēmumi no 

pašvaldību 

kustamā īpašuma 

un mantas 

realizācijas 20900 koki 

 19.200 

 

 Madona  Ieņēmumi 

pašvaldības 

budžetā no citām 

pašvaldībām 

 

 2596 

 

  

bibliotēkai, saņemts no 

citiem novadiem 

 

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu    

Kods 

Nosaukums Iestāde, 

pasākums, 

projekts 

Summa 

LVL 

Paskaidrojums 

09.500 Madona 

J.Norviļa 

Madonas 

mūzikas skola 

  

  

    Izdevumi kopā 1 256 no atlikuma 

2300         Materiāli 1256 lampu maiņa 

09.100 Madona PII "Kastanītis"     

    Izdevumi kopā 875 no atlikuma 

2200         Pakalpojumi 875 remonta pabeigšanai 

09.200 Madona 
Madonas pilsētas 

1.vidusskola 

 

  

  Izdevumi kopā 1904 no atlikuma  

2300      Inventāra iegāde 

1904 mēbeļu 

iegādei 

skolēnu 

ēdināšanas 

nodrošināšanai  

08.200 Madona 
Madonas novada 

bibliotēka 

 

  

  Izdevumi kopā 2596   
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2200       Pakalpojumi -1000   

2100       Komandējumi 200   

5200  

     Pamatlīdzekļi 

(grāmatas) 

800 

  

5200       Pamatlīdzekļi 2596   

06.600 Madona Mežizstrāde     

    Izdevumi kopā 20900   

2200         Pakalpojumi 20900   

 

34.Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO: Sarmīte KALNIŅA – Finanšu nodaļas ekonomiste 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2. punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

37. pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada  

budžeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

 

35.Par finansējuma piešķiršanu semināram ”Pārtikas ražošana mājas apstākļos” 

Ziņo: Ilze VOGINA – Uzņēmējdarbības un attīstības nodaļas galvenā speciāliste  

Seminārs „Pārtikas ražošana mājas apstākļos” paredzēts mazajiem ražotājiem, kas 

mājas apstākļos ražo produktus un sniedz tūrisma pakalpojumus, vēlas attīstīties un kļūt 

lielāki. Semināru organizē Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļa, piesaistot 

speciālistus un mājražotājus interesējošo institūciju pārstāvjus. Pielikumā semināra 

programma. 

Noklausījušies Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības 

nodaļas galvenās speciālistes Ilzes Voginas sniegto informāciju par semināru, ņemot vērā 

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

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

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu LVL 160,00 (viens simts sešdesmit latu) apmērā semināra 

„Pārtikas ražošana mājas apstākļos” organizēšanai. 

 

36.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Liezēres pagastā 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs. 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „LATĪPAŠUMS -MĒRNIECĪBAS 

BIROJS” 28.08.2012. iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.1.\12\2439 par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes gabala „Kalna Ilzēni” Liezeres pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 
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KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Kalna Ilzēni ” zemes vienības  

kadastra Nr.70680010079 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam 17,4ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  17,4 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

11020104 –līdz 10km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

11020104 –līdz 10km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

 3. Atdalāmajam zemes gabalam  15,0 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  15,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

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

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 

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

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 

11020103 -  10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.  

11020103 -  10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.  

4. Atdalītajam zemes gabalam 15,0ha platībā apstiprināt nosaukumu  „Jaunilzēni”, Liezeres 

pagasts, Madonas novads. 

 

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

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

37. Par Kalnakroga ciema statusa atcelšanu 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs  

Sakarā ar to, ka Liezēres pagasta adrešu reģistrā ir ciems Kalnakrogs, bet Liezēres 

pagasta teritorijas plānojumā tas nav iekļauts, tad atbilstoši Adresācijas noteikumu 

30.punktam un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.pantam, kas nosaka, ka 

ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu un informāciju, ņemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu komitejas lēmumu, 

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

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Atcelt apdzīvotai vietai Kalnakrogs, kas atrodas Madonas novada Liezēres pagastā, ciema 

statusu. 

 

38. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Ošupes pagastā 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs  

Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldē ir saņemts J.B. un Ģ.B., 2012.gada 

27.augusta iesniegums (reģistrēts Ošupes pagasta pārvaldē 2012.gada 29.augustā ar 

Nr.OSU/1-10/12/141) par nekustamā kopīpašuma xxx, kadastra apzīmējums xxx, sadali divos 
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atsevišķos kopīpašumos ar nosaukumu „xxx” un „xxx”. Iesniegumam pievienota zemes 

robežu skice.  

Ar Ošupes pagasta zemes komisijas 1997.gada 18.marta lēmumu Nr.59 J.B. un Ģ. B. 

atjaunotas īpašuma tiesības uz bijušā Lubānas pagasta xxx īpašuma zemi 58,72 ha platībā.  

Saskaņā ar Ošupes pagasta teritoriālo plānojumu ir pieļaujama nekustamā īpašuma 

sadalīšana.  

         Pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma 14.pantu un likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kurā teikts, ka pašvaldībām ir autonoma funkcija saskaņā 

ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanu, pamatojoties uz 

MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību”, pašvaldība pieņem lēmumu par  

nekustamā kopīpašuma „Siliņi” sadali atsevišķos divos kopīpašumos ar nosaukumiem „Siliņi” 

un „Vecsiliņi”, ņemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti 

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

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

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

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

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

 

1. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „xxx” divos atsevišķos nekustamos kopīpašumos ar 

nosaukumiem „xxx” un „xxx”.  

2. Nekustamajam īpašumam „xxx” noteikt platību 28.0 ha un lietošanas mērķi -

lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Nekustamajam īpašumam „xxx” noteikt platību 28.81 ha lietošanas mērķi – 

lauksaimniecība, kods 0101. 

 

39. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra 

apzīmējumu 70860140108 

ZIŅO: Andris RIEBA- Būvvaldes vadītājs 

 

Lai reģistrētu nomas līgumu par zemes gabala daļas nomu „Jaunsīļi”, Praulienas pagasts, 

Madonas novads zemes grāmatā, saskaņā ar „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma”  9. 

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

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

4.daļas 35.punktu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Iznomātajai nekustamam īpašumam zemes vienības daļai 1500 kv.m. platībā 

„Jaunsīļi” kadastra apzīmējums. 70860140108 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

komercdarbības objektu apbūve – NĪLM kods 0801.  

 

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Vestienas pagastā 

ZIŅO: Andris RIEBA- Būvvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Latvijasmernieks.lv” 14.09.2012. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.2.\12\2553 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Driģenes” Vestienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

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

kadastra Nr.70960100019 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  5,6 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  5,6 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12030303 –aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

112050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kv. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

 3. Atdalāmajam zemes gabalam  4,1 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  4,1 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030303 –aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

112050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kv. 

 4. Atdalītajam zemes gabalam 4,1ha platībā apstiprināt nosaukumu  „Driģenes 4”, Vestienas 

pagasts, Madonas novads. 

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

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

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

 

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Aronas pagastā 

ZIŅO: Andris RIEBA- Būvvaldes vadītājs 

   

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Latvijasmernieks.lv” 14.09.2012. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.2.\12\2553 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Kalna Bebri” Aronas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Kalna Bebri ” zemes vienības  

kadastra Nr.70420090032 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  3,9 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
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 2.1. Zemes gabalam  3,9 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12030303 –aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

112050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kv. 

3. Zemes gabalam 3,0 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  3,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

110409 –ūdensnotekas, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs . 

110410 –ūdensnotekas, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs.  

4. Atdalāmajam zemes gabalam  10,0 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 4.1. Zemes gabalam  10,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030303 –aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

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

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kv. 

 5. Atdalītajam zemes gabalam 10,0ha platībā apstiprināt nosaukumu  „Brīvzemnieki”, 

Aronas pagasts, Madonas novads. 

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

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

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

 

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ošupes pagastā  

ZIŅO: Andris RIEBA- Būvvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Ametrs” 20.09.2012. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.1.\12\2604 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Dauškeni” 

Ošupes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu,  atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

kadastra Nr.70820080044 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  39,9 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  39,9 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

Apgrūtinājumu nav 

 3. Atdalāmajam zemes gabalam 6,3 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  6,3 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

Apgrūtinājumu nav.  

4. Atdalāmajam zemes gabalam  9,6 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 4.1. Zemes gabalam  9,6 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

Apgrūtinājumu nav. 
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5. Atdalītajiem zemes gabaliem 6,3ha un 9,6ha platībā apstiprināt nosaukumu „Dauškenu 

Meži”, Ošupes pagasts, Madonas novads. 

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

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

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

 

43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Sarkaņu pagastā 

ZIŅO: Andris RIEBA- Būvvaldes vadītājs 

     

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Geo SIJA” 24.09.2012. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\12\2618 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Dzeņi-

Vāciets” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Dzeņi Vāciets ” zemes vienības  

kadastra Nr.70900110060 atdalīšanai.  

2. Zemes gabalam 23,6 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  23,6 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

7311020104–līdz 10km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

7312050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kv. 

7312030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

7313050300 – dabas parka zonas teritorija. 

7315030100 – ceļa servitūta teritorija. 

7315030100 – ceļa servitūta teritorija. 

 3. Zemes gabalam  5,0 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

7313050300 –dabas parka zonas teritorija. 

            3.2.. Atdalāmajam zemes gabalam  5,0 ha. platībā apstiprināt nosaukumu „Maz-

Vāciets”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads. 

 4. Zemes gabalam  8,0 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 4.1. Zemes gabalam  8,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

7313050300 –dabas parka zonas teritorija. 

          4.2. Atdalītajam zemes gabalam 8,0ha platībā apstiprināt nosaukumu  „Dzeņi-Vāciets”, 

Sarkaņu pagasts, Madonas novads. 

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

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

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

 

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ļaudonas pagastā 

ZIŅO: Andris RIEBA- Būvvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Latvijasmernieks.lv” 25.09.2012. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.2.\12\2637 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Zītari” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Zītari ” zemes vienības  kadastra 

Nr.70700130063 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  1,5ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  1,5 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

Apgrūtinājumu nav. 

 3. Zemes gabalam  3,4ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201-zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  3,4 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

4.Atdalāmajam zemes gabalam  11,3 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 4.1. Zemes gabalam  11,3 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030303 –aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

          4.2. Atdalītajam zemes gabalam 11,3ha platībā apstiprināt nosaukumu  „Martas”, 

Ļaudonas pagasts, Madonas novads. 

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

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

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

 

45. Par turpmāko rīcību ar pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Priežu 

ielā 13-21, Madonā  

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

Ar Madonas novada pašvaldības 2012.gada 29.jūnija domes lēmumu (prot.Nr.14; 

43.p.) atkārtotai atsavināšanai – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli tika nodots 

pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu iela 13-21, Madona 

(turpmāk tekstā – Dzīvokļa īpašums). Dzīvokļa īpašuma tika noteikta nosacītā cena – izsoles 

sākumcena Ls 5850,- (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati) . 

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība ir LVL 5196,00. 

Dalībai izsolē līdz Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumos noteiktajam termiņam - 

2012.gada 4.septembrim plkst.10.00 nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to Pašvaldības 

īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisija 2012.gada 4.septembrī 

pieņēma lēmumu atzīt Dzīvokļa īpašuma izsoli par nenotikušu.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu  - pēc otrās 

nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var 

noteikt trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas, vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm12#bkm12
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Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

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

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Atkārtoti nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu ar 

adresi Priežu iela 13-21, Madona, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu iela 

13-21, Madona nosacīto cenu Ls 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti  lati) 

3.  Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu iela 

13-21, Madona izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

4. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai 

organizēt atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. 

 

46.Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības 

vārda un tā atsavināšanas ierosinājumu 

ZIŅO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja 

     

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 15.maijā ir saņēmusi J.K. iesniegumu ar 

ierosinājumu iegādāties pašvaldībai piederošo dzīvokli xxx, kuru pašlaik J.K. īrē no 

pašvaldības. 

2012.gada 26.jūnijā J.K. iesniegumu ir skatījusi Madonas novada pašvaldības dzīvokļu 

jautājumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija). Lēmumā Komisija konstatējusi, ka J.K. 

deklarētā dzīvesvieta no 2006.gada 12.janvāra ir xxx, Madona, kur deklarēti J.K. māte V. K. 

un brālis A.K., dzīvoklim īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu nav, komisija 

lēmusi piekrist pašvaldībai piederošā dzīvokļa atsavināšanai  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Likums) 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

2012.gada 1.septembrī ir pārslēgts dzīvojamo telpu īres līgums ar J.K., īres līgumā kā 

ģimenes locekļi ir ierakstīti J.K. māte – V.K. un brālis – A.K..  

Saskaņā ar Likuma 45.panta trešo un ceturto daļu - Atsavinot valsts vai pašvaldības 

īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par 

dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms 

rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.  Īrnieks vai viņa ģimenes 

locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja 1) īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs 

īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres 

līguma izbeigšanu. 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 5.punktu -  Ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai 

dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā 

minētās personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) 

vai viņa ģimenes loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno: 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm24#bkm24
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032011020100109&Req=0101032011020100109&Key=0103012002103132796&Hash=10#10
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5.1. atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

5.2. īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 

viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;  

5.3. atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais 

dzīvoklis, – īres līgumu); 

5.4. izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. 

Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir 

nepieciešama dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar 

„Dzīvokļu īpašumu likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi 

dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 45.pantu, LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.109, ņemot vērā 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma 

objektu dzīvokļa īpašumu xxx, Madonas novads. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda. 

3. Lūgt atsavināšanas ierosinātāju J.K. viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

dienas iesniegt Madonas novada pašvaldības administrācijā LR Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktā 

noteiktos dokumentus.  

4. Uzdot pašvaldības īpašuma, privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai 

organizēt dzīvokļa īpašuma visvairāk iespējamās tirgus vērtības noteikšanu pie 

sertificētiem nekustamā īpašuma vērtētājiem.  

5.  Pēc dzīvokļa īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā un lēmuma 3.punktā noteiktās 

dokumentācijas saņemšanas, virzīt jautājumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

skatīšanai kārtējā Finanšu un attīstības komitejas sēdē.   

 

47. Par dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības 

vārda  

ZIŅO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja 

     

Madonas novada pašvaldības īpašumā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 24, 

Madonā, Madonas novadā atrodas dzīvokļa īpašumi Nr.19; Nr.42 un Nr.66. 

Lai veiktu civiltiesiskus darījumus ar dzīvokļa īpašumiem, ir nepieciešama dzīvokļa 

īpašumu kā patstāvīgu īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar „Dzīvokļu īpašumu 

likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu 

un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu un 

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

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



47 

 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda šādus dzīvokļa īpašumus: 

 dzīvokļa īpašums Nr.19, Gaujas iela 24, Madona, Madonas novads; 

 dzīvokļa īpašums Nr.42, Gaujas iela 24, Madona, Madonas novads; 

 dzīvokļa īpašums Nr.66, Gaujas iela 24, Madona, Madonas novads. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašumu ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda. 

 

48. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma „xxx”, Dzelzavas pagasts, 

Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

 

Ar Madonas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.jūnija lēmumu (prot.Nr.14; 

41.p.) tika nolemts skatīt jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „xxx”, Dzelzavas 

pagasts, Madonas novads atsavināšanu pēc dzīvokļa īpašuma kā atsevišķa īpašuma objekta 

reģistrēšanas zemesgrāmatā.  

Dzīvokļa īpašuma atsavināšanu ir ierosinājusi dzīvokļa īpašuma īrniece A.Z. 

(iesniegums reģistrēts 2012.gada 20.martā ar Nr.MNP/2.1.3.6./12/300), dzīvojamās telpas īres 

līgums ir noslēgts 2000.gada 1.jūnijā, ģimenes locekļi īres līgumā nav ierakstīti.  

Saskaņā ar 2012.gada 7.augusta SIA „Latio vērtētāji un konsultanti Vidzemē” 

sertificētu vērtētāju novērtējumu Dzīvokļa īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība 

2012.gada 24.jūlijā (īpašuma apskates datums) ir ne mazāk kā xxx Ls. 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas sniegto 

informāciju, pašvaldība ir veikusi samaksu SIA „Latio vērtētāji un konsultanti Vidzemē” par 

sniegto pakalpojumu – dzīvokļa īpašuma novērtēšanu Ls xxx. 

Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība ir LVL xxx. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Likums) 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

Likuma 45.panta trešā daļa nosaka, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu 

viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" 

noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā 

pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8., 9. 10., 45.pantu, LR Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ņemot 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm24#bkm24
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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1. Atsavināt – pārdot Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „xxx”, 

Dzelzavas pagasts, Madonas novads, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 65,8 

kv.m un 658/1406 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas, palīgēkām un 

zemes (kadastra Nr.7050 005 0376), dzīvokļa īrniecei A.Z.. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL xxx. 

3. Uzdot pašvaldības īpašuma, privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai 

sagatavot un nosūtīt nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu nekustamā 

īpašuma īrniecei A. Z.. 

 

49. Par Madonas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra domes lēmuma „Par 

atteikšanos pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā dzīvojamās mājas Dzelzceļa 

ielā 1 un Dzelzceļa ielā 6, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā” (prot.Nr.23; 19.p.) 

atcelšanu 

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

 

2010.gada 25.novembrī, ņemot vērā VAS „Privatizācijas aģentūras” saņemto rakstu,  

Madonas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.23; 19.p.) par atteikšanos 

pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā VAS „Privatizācijas aģentūra” valdījumā 

esošās mājas Dzelzceļa ielā 1 un Dzelzceļa ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā. 

2011.gada 19.oktobrī ir saņemts VAS „Privatizācijas aģentūra” raksts „Par dzīvojamās 

mājas neprivatizētās daļas nodošanu Madonas novada pašvaldībai”, kurā tiek norādīts, ka jau 

2008.gada 19.februārī saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” pārejas noteikumu 21.punktu ir izdots LR Ministru Kabineta rīkojums Nr.72 

„Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”, kas nosaka, ka  

Privatizācijas aģentūrai ir jānodod Madonas novada pašvaldībai dzīvojamā māja Dzelzceļa 

ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā (kadastra Nr.7062 011 0354).   

Madonas novada pašvaldības dome konstatē, ka jau 2007.gada 25.jūlijā Kalsnavas 

pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas Dzelzceļa ielā 6, Jaunkalsnavā, 

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā, līdz ar to saskaņā ar 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, Madonas 

novad pašvaldībai kā Kalsnavas pagasta pašvaldības saistību pārņēmējai, ir saistošs 2007.gada 

25.jūlijā pieņemtais Kalsnavas pagasta padomes lēmums.    

Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Mūrmanis 

izsaka priekšlikumu pārņemt pašvaldības īpašumā arī dzīvojamās mājas Dzelzceļa ielā 1, 

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā neprivatizētās daļas (dzīvokļa īpašums Nr.2; Nr.3; Nr.4). Uz 

šo brīdi saskaņā ar ar VAS “Privatizācijas aģentūra” sniegto informāciju dzīvokļa īpašumu 

Nr.1 VAS “Privatizācijas aģentūra”  ir nodevusi atsavināšanai.  

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 21.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

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

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 

ZOMEROVSKIS); PRET – NAV, ATTURAS – 1 (Andris SAKNE), Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Atcelt Madonas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra domes lēmumu „Par 

atteikšanos pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā dzīvojamās mājas 

Dzelzceļa ielā 1 un Dzelzceļa ielā 6, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā” 

(prot.Nr.23; 19.p.).  

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ā.Vilšķērstam ar rīkojumu izveidot dzīvojamās 

mājas Dzelzceļa ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 

pieņemšanas komisiju.  

3. Pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā dzīvojamās mājas Dzelzceļa ielā 1, 

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā neprivatizētās daļas (dzīvokļa 

īpašums Nr.2; Nr.3; Nr.4) un to apsaimniekošanas tiesības.  

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai nosūtīt lēmumu VAS “ Privatizācijas aģentūra”.  

 

50. Par projekta „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas  pilnveidošana 

SIA „Madonas slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību” aizņēmumu 

ZIŅO: ANDREJS CEĻAPĪTERS – Madonas novada domes priekšsēdētājs 

 

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters informē, ka 

2010. gadā 10 oktobrī, tika uzsākta ERAF projekta  „Stacionārās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas  pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, nodrošinot un attīstot 

kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” ident. 

Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/020. Sākotnēji projekta ietvaros projekta realizācijai tika 

piesaistīts ERAF finansējums (85 % apmērā) un nacionālais privātais finansējums (15 % 

apmērā), t.i. SIA „Madonas slimnīca” finansējuma daļa. Veicot projekta ieviešanu, projekta 

ietvaros ir veikta vairāku nodaļu renovācija un rekonstrukcija, kā arī tehnisko projektu 

izstrāde un veikta veicamo būvdarbu uzraudzība. Projekta ietvaros visi uzraudzības darbi, 

projektēšanas un būvniecības darbi līdz 01.08.2012. ir apmaksāti no SIA „Madonas slimnīca” 

budžeta līdzekļiem, neparedzot ņemt aizņēmumu Valsts kasē. 

 Apzinoties SIA „Madonas slimnīcas” finanšu portfeli cik līdzekļu daudz jau ir 

ieguldīts projekta īstenošanā, neņemot aizņēmumu Valsts kasē un cik daudz ir citas 

aktivitātes, ko slimnīca ievieš pa saviem finanšu resursiem, ņemot vērā šo apstākli, SIA 

„Madonas slimnīca” lūdza atbalstu Madonas novada pašvaldībai finansēt daļu no ERAF 

projekta, kas sastāda  LVL 64 718,25. 

Madonas novada domes sēdē (pielikumā Madonas novada pašvaldības domes sēdes 

protokola izraksts Nr. 19., p. 52), tika skatīts jautājums par aizņēmuma ņemšanu SIA 

„Madonas slimnīcas” īstenotajam ERAF projektam. Aizņēmums 2012. gada 17. aprīlī tika 

pieprasīts Valsts kasei. Aizņēmums tika atbalstīts 2012. gada maijā pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdē (pielikumā protokola izraksts Nr. 9 

punkts 17.9.). Papildus slēdzot līgumu tika lūgts iesniegt sadarbības iestādes grozījumu 

apstiprinājums (CFLA), kuri tika apstiprināti 2012. gada 20. augustā un Madonas novada 

pašvaldības apliecinājums par līdzfinansējumu. Sākotnēji rakstot projekta pieteikumu, tika 

ieviesusies kļūda un netika paredzēts Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums ERAF 

projekta realizācijā. Līdz ar to ņemot vērā pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padome norādīja, ka Madonas novada pašvaldība nevar projekta ietvaros ņemt 

aizņēmumu, bet sniegt SIA „Madonas slimnīca” galvojumu. 

Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņš ir 2012. gada 30. septembris un šo 

galvojumu dokumentu sagatavošana ir laikietilpīgs process, Madonas novada pašvaldības SIA 

„Madonas slimnīca” meklēs citus finanšu līdzekļu avotus izpildīto darbu iesniegto rēķinu 

apmaksai. 
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Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot un ņemot vērā deputātu ieteikumus, 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atteikties no aizņēmuma LVL 64 718,25 apmērā Valsts kasē, ERAF projekta 

„Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas 

slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” ident. 

Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/020 līdzfinansēšanai. 

2. Uzdot Madonas novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai informēt Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi par kredīta atteikumu ERAF 

projekta līdzfinansēšanai. 

 

51. Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksu 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

Saskaņā ar grozījumiem 28.07.2009. MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, 

Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, 

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

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Paaugstināt Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu zemāko 

mēneša darba algu likmi par 10 procentiem. 

2. Noteikt, ka: 

2.1. ja pirmsskolas grupā  bērnu skaits ir no 8 -12 pedagogam par sagatavošanos nodarbībām 

tarificē vienu stundu; 

2.2. ja pirmsskolas grupā bērnu skaists ir 12 - 24  pedagogam par sagatavošanos nodarbībām 

tarificē divas stundu. 

3. Paaugstināt Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku 

mēneša darba algu likmes, saskaņā ar MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 3.tabulu. 

4. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri. 

 

52. Par grozījumiem 20.03.2012. domes lēmumā „Madonas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2012.gadā” 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

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

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļas aprēķiniem, ņemot 

vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības 
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domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies 

S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamata un vispārizglītojošo skolu izglītojamo 

uzturēšanas izmaksas saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pirmsskolas audzēkņu uzturēšanas izmaksas 

saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

Pielikumi pievienoti protokolam. 

53. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības interešu 

izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadam  

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

Saskaņā ar grozījumiem 28.07.2009. MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, 

Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, 

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

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

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

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
1. Piešķirt papildus finansējumu Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadam no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem: 

1.1. Madonas mūzikas skolai – LVL 1320,00  

1.2. Madonas mākslas skolai – LVL 410,00 

1.3. Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai - LVL 274,00 

1.4. Madonas bērnu un jauniešu centram – LVL 840,00 

2. Piešķirt papildus finansējumu Ls 1391,00 Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas 

pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 

periodu no 2012.gada jūnija līdz augustam no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem. 

 

54.Par Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Saskaņā ar grozījumiem 28.07.2009. MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas 

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

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 
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SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu direktoru darba samaksu ar 2012.gada 1.septembri 

 

 2.Atzīt par spēku zaudējušu 11.01.2012. lēmumu ”Par Madonas novada pašvaldības interešu 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu” 

(protokols Nr.1; 5.p) ar 2012.gada 1.septembri 

Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

direktoru darba samaksas saraksts pievienots protokolam. 

Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

direktoru darba samaksas saraksts pievienots protokolam. 

 

55. Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

darba samaksas apstiprināšanu 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

Saskaņā ar grozījumiem 28.07.2009. MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas 

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

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba 

samaksu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 11.01.2012. lēmumu ”Par Madonas novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas apstiprināšanu” (protokols Nr.1; 6.p). 

Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas saraksts 

pievienots protokolam. 

 

56. Par sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu 2012./2013.m.g. novada pašvaldības 

interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un 

attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, , Andris SAKNE, Rihards 

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

ZOMEROVSKIS); PRET – NAV, ATTURAS – 2 ( Daiga Elga ĀBOLA,  Valentīns RAKSTIŅŠ), 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1.Veikt sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu 2012./2013.gadā J.Norviļa Madonas 

mūzikas skolas, Madonas mākslas skolas un Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

audzēkņiem ar 2012.gada 1.septembri. 

2. Transporta izdevumu apmaksu tiek veikta saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.28 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” 6.-10. punktu. 

3.Audzēkņiem, kuri par 2012.gada septembra mēnesi nevar iesniegt sabiedriskā transporta biļetes, 

atļaut  apmaksāt ceļa izdevumus, saskaņā ar vietējā pasažieru pārvadātāja SIA Madonas ceļu būve SIA 

biļešu cenrādi (pielikumā),  proporcionāli audzēkņu skolas apmeklējuma dienu skaitam. 

 

57.Par grozījumiem Dzelzavas speciālās internātpamatskolas amatu vienību sarakstā 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Dzelzavas speciālās internātpamatskolas direktores A.DADZES 

iesniegumu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu 

un attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – 1 (Vineta LAMBERTE), ATTURAS– 1 

(Daiga MADERNIECE ); Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Izdarīt grozījumus Dzelzavas speciālās internātpamatskolas štatu sarakstā ar 2012.gada 

1.oktobri: 

1. Amata vienībai direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, profesijas kods 134509, 

samazināt amata vienību skaitu no 1 uz 0,8, palielināt amata algas likmi no LVL 

290,00 uz LVL 320,00, algas likmes palielinājumu noteikt LVL 25,60, mēneša 

algas fonds – LVL 281,60 

2. Izslēgt amata vienību dežurants - kasieris, profesijas kods 962905, 431102, amata 

vienību skaits 0.8, amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums LVL 

16,00, mēneša algas fonds LVL 176,00 

3. Izveidot amata vienību dežurants, profesijas kods 962905, amata vienību skaits 

0,5, amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums LVL 10,00, mēneša 

algas fonds LVL 110,00 

4. Izveidot amata vienību kasieris, profesijas kods 431102, amata vienību skaits 0,1, 

amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums LVL 20,00, mēneša 

algas fonds LVL 22,00 

5. Izslēgt amata vienību virtuves strādniece, profesijas kods 941202,  amata vienību 

skaits 2, amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums LVL 28,00, 

mēneša algas fonds LVL 428,00 

6. Izveidot amata vienību pavāra palīgs, profesijas kods 941201,  amata vienību 

skaits – 2.3, amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums LVL 32,20, 

mēneša algas fonds LVL 492,20 

7. Izslēgt amata vienību šefpavārs, profesijas kods 343401, amata vienību skaits 1, 

amatalgas likme LVL 210,00, algas likmes palielinājums LVL 14,70, mēneša 

algas fonds LVL 224,70 
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8. Amata vienībai pavārs, profesijas kods 343401, amata vienību skaits 1, palielināt 

amatalgas likme no LVL 200,00 uz LVL 220,00 algas likmes palielinājums LVL 

15,40, mēneša algas fonds LVL 235,40 

9. Amata vienībai naktsaukle, profesijas kods 531101, palielināt amata vienību skaitu 

no 4,6 uz 5, amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums 50% par 

faktiski nostrādātajām stundām, mēneša algas fonds LVL 1150,00 plus 50% par 

faktiski nostrādātajām stundām 

10. Amata vienībai veļas pārzine, profesijas kods 912103, samazināt amata vienību 

skaitu no 0,5 uz 0,4, amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums 

LVL 8,00, mēneša algas fonds LVL 88,00 

11. Amata vienībai veļas mazgātāja, profesijas kods 912101, samazināt amata vienību 

skaitu no 0,5 uz 0,1, amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums 

LVL 2,00, mēneša algas fonds LVL 22,00 

12. Amata vienībai sociālais aprūpētājs, profesijas kods 341201, palielināt amata 

vienību skaitu no 0,5 uz 1,2, amatalgas likme LVL 220,00, algas likmes 

palielinājums LVL 39,60, mēneša algas fonds LVL 303,60  

13. Amata vienībai masāžas māsa, profesijas kods 222113, mainīt amata nosaukumu 

uz masāžas māsa – medmāsa, profesijas kods 222134, 222113,  amata vienību 

skaitu 1, palielināt amatalgas likme LVL 250,00 uz LVL 255,00, algas likmes 

palielinājums LVL 38,25, mēneša algas fonds LVL 293,25 

14. Izslēgt amata vienību elektriķis, profesijas kods 741101, amata vienību skaits 0,6, 

amatalgas likme LVL 270,00, algas likmes palielinājums LVL 16,20, mēneša 

algas fonds LVL 178,20 

58.Par grozījumiem Madonas Bērnu un jauniešu centra amatu vienību  sarakstā 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Madonas Bērnu un jauniešu centra direktores G.KĻAVIŅAS iesniegumu, 

ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības 

komiteju lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR 

– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,  Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, 

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Izdarīt grozījumus Madonas Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstā: 

1. Amata vienībai Jauniešu iniciatīvu centra vadītājs, profesijas kods 242227, palielināt  amata 

vienību skaitu no 0,5 uz 1,00, amatalgas likmi no LVL 330,00 uz LVL 363,00, mēneša algas 

fonds LVL 363,00. 

2. Amata vienībai Interešu izglītības skolotājs, profesijas kods 235906, amata vienību skaitu 

palielināt no 2,761 uz 3,311, algas likme saskaņā ar pedagogu tarifikāciju, mēneša algas fondu 

palielināt no LVL 690,00 uz  LVL 927,08 

Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri. 
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59. Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2012.gada septembra, oktobra, 

novembra un decembra mēnesim 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Saskaņā ar 2011.gada 15.decembrī pieņemto likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, 

Izglītības un zinātnes ministrijas finansēšanas plānu pašvaldības izglītības iestādēm, ņemot 

vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas lēmumu, 

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, , Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV, ATTURAS – 1 (Vineta 

LAMBERTE); Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2012.gada septembra, oktobra, novembra un 

decembra mēnesim LVL 713512,00 apmērā. 

2. Iedalīt Dzelzavas speciālajai internātpamatskolai pedagoģisko darbinieku darba samaksai 

un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL 80648,00 un 

pārējiem izdevumiem mērķdotāciju 2012.gada septembra, oktobra, novembra un decembra 

mēnesim LVL 64086,00 apmērā. 

 

Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadales saraksts 2012.gada septembra, oktobra, novembra 

un decembra mēnesim pievienots protokolam. 

 

60. Par Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali un papildus pašvaldības finansējuma 

piešķiršanu 2012.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Saskaņā ar 2011.gada 15.decembrī pieņemto likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, 

Izglītības un zinātnes ministrijas finansēšanas plānu pašvaldības izglītības iestādēm, ņemot 

vērā Interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 

sadales komisijas ieteikumu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un 

kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,  Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt Madonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2012.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim LVL 31025,00 

apmērā. 

2. Piešķirt papildus finansējumu interešu izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada septembra, oktobra, novembra un 
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decembra mēnesim no budžetā izglītības pasākumu pedagogu darba samaksai paredzētajiem 

līdzekļiem: 

2.1. Madonas Bērnu un jauniešu centram – LVL 1459,00 apmērā; 

2.2. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Priedīte” – LVL 132,00 apmērā; 

2.3. Praulienas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”- LVL 265,00 apmērā. 

Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadales un pašvaldības finansējuma piešķiršanas saraksts 2012.gada septembra, 

oktobra, novembra un decembra mēnesim pievienots protokolam. 

 

61. Par mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada septembra, oktobra, 

novembra un decembra mēnesim  

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Saskaņā ar 2011.gada 15.decembrī pieņemto likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, 

Izglītības un zinātnes ministrijas finansēšanas plānu pašvaldības izglītības iestādēm, ņemot 

vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Sadalīt Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2012.gada septembra, oktobra, novembra un 

decembra mēnesim LVL 62120,00 apmērā. 

Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām sadales saraksts 2012.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim 

pievienots protokolam. 

 

62. Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi sagatavoto Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas saraksta projektu, ņemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu direktoru darba samaksu. 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu 11.01.2012. lēmumu ” Par Madonas novada pašvaldības 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas 

apstiprināšanu” (protokols Nr.1; 4.p). 

Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu direktoru darba samaksas saraksts pievienots protokolam. 

 

63. Par finansējuma piešķiršanu ERAF projektam „Madonas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu informatizācija” 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Saskaņā ar 23.05.2012. grozījumiem Nr.3/2012/3DP/267 Vienošanās 

Nr.2010/0042/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/610, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto 

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

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

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

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

ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu LVL 17012,87 apmērā ERAF projektam „Madonas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” izdevumu apmaksai no budžeta nesadalītajiem 

līdzekļiem. 

64. Par studiju kredīta galvojuma atcelšanu A.S. 

ZIŅO – Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 
 Solvita Seržāne paskaidro, ka 30.08.2012. Madonas novada pašvaldības domes sēdē tika 

pieņemts lēmums (protokols Nr.19, 48.p.) par studiju kredīta galvošanu A. S.. Pašvaldība drīkst sniegt 

galvojumu par kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, bet A.S. bija nokavējusi pieteikšanās termiņu 

valsts galvotajam studiju kredītam. SEB banka piedāvāja izsniegt komerckredītu, kur pašvaldība nav 

tiesīga būt kā galvotājs. 

Noklausījusies Solvitas SERŽĀNES ziņojumu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 26.panta pirmo daļu – galvojumus pašvaldības var sniegt šajā likumā un Ministru 

Kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanu” otro daļu – pašvaldībām, izņemot šā panta trešajā, 

ceturtajā un piektajā daļā un citos likumos paredzētajos gadījumos, ir aizliegts izsniegt 

jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus vai garantijas; saskaņā ar trešo daļu – šā panta 

otrās daļas noteikumi neattiecas uz galvojumiem, kurus pašvaldība dod par tām parāda 

saistībām, ko studējošais uzņemas Augstskolu likumā noteiktā studiju kredīta un studējošā 

kredīta saņemšanai no kredītiestādes; „Augstskolu likuma” 79.pantu – akreditētās studiju 

programmās studējošiem ir tiesības pretendēt uz studiju un studējošo kredītu – aizdevumu no 

valsts budžeta vai kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu studējošiem, lai segtu maksu 

par studijām vai sociālo vajadzību nodrošināšanai, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

  Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 30.08.2012.  lēmumu (protokols Nr.19, 48.p.) 

par studiju kredīta galvošanu A.S.i. 

 

65. Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._20 “ Par nodokļa atbalsta 

pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” apstiprināšanu 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors  
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 2012.gada 26.jūlijā 

–  ar 2012.gada 23.augustu. 

 a nosaka, ka 

 

p

pašumiem. 

 

ba” 2.punkts nosaka, ka 

. 

as 16.apakšpunktu, 46.pantu, ņemot 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

t Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20 

rošanu nekustamā īpašuma nodoklim” (saistošie noteikumi 

pielikumā). 

šanai. 

3. Uzdot Informāciju tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 

rakstu pašvaldības mājas lapā internetā.  

4. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “ Madonas novada 

vēstnesis”. 

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

šanas. 

 
66. Par vienotas maksas noteikšanu skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, pansionātu 

darbinieku pusdienām 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors  

 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada 

6.septembra vēstuli Nr.LAZ/1-10/12/37 ar lūgumu pieņemt lēmumu par Lazdonas pagasta 

pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža izmaiņām pusdienu maksas noteikšanu izglītības 

iestāžu darbiniekiem.  

Lai nodrošinātu vienādus aprēķina principus novada izglītības iestādēs un pansionātos 

ir nepieciešams lēmums par vienotu maksas noteikšanu. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

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

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Izslēgt iepriekšējos Madonas novada pašvaldības domes lēmuma punktus par noteikto 

maksu par  izglītības iestāžu un pansionātu darbinieku pusdienām. 

2. Noteikt vienotu maksu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs un pansionātos par 

darbinieku pusdienām – reizinot pusdienu pagatavošanai nepieciešamo produktu izmaksas Ls 

0,50 (nulle lati 50 santīmi) par 1 dienu ar koeficentu 1,6. 

3. Maksa stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobri. 

 

67. Par finansējuma piešķiršanu dzejnieka Andreja Eglīša 100 gadu jubilejas piemiņas 

pasākumiem Ļaudonas pagastā 21.oktobrī 

ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs 

 

Noklausījusies J.KĻAVIŅA sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

       Piešķirt finansējumu LVL 900,00 (deviņi simti latu) apmērā dzejnieka Andreja Eglīša 

100 gadu jubilejas piemiņas pasākumiem Ļaudonas pagastā no novada kultūras pasākumu 

budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 
 

68. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 03.05.2012. lēmumā (prot. Nr.8 , 7.p.) 

„Par zivju resursu aizsardzību Lubāna ezerā 2012.gadā” 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

 

    03.05.2012.gadā Madonas novada pašvaldība ar savu lēmumu  (prot. Nr.8, 7.p.) piešķīra 

1000,00 Ls zivju resursu aizsardzībai Lubāna ezerā, finansējumu piešķirot Dabas aizsardzības 

pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai. Dabas aizsardzības pārvalde nav tiesīga 

pieņemt finansējumu no pašvaldības. Piešķirto finansējumu  nepieciešams novirzīt Lubāna 

mitrāja fondam , kurš tālāk veiks piešķirto līdzekļu administrēšanu. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

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

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības 2012.gada 3.maija lēmumā (prot. Nr.8 , 7.p.) 

„Par zivju resursu aizsardzību Lubāna ezerā” un izteikt lēmumu sekojošā redakcijā: 

1. Piešķirt finansējumu degvielas iegādei zivju resursu aizsardzības veikšanai Lubāna ezerā 

LVL 1000,00  apmērā  Lubāna mitrāja fondam. 

2. Par finansējuma izlietojumu Madonas novada pašvaldībai un Lubāna mitrāja fondam slēgt 

savstarpēju līgumu. 

3. Madonas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai sagatavot Līguma projektu. 
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69. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.01.2011. lēmumā 

(Protokols Nr.1, 11.p.) „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāžu amatu 

vienību sarakstos” 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas Aronas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā ar 2012.gada 1.septembri: 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” amata vienībai - iestādes vadītāja, profesijas 

kods 1434503, palielināt amata vienību skaitu no 0,6 uz 0,8, mēneša algas likmi no LVL 

478,00  uz LVL 492,00, mēneša algas fonds no 287,00 uz 394,00. 

2. Veikt izmaiņas Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” amatu vienību 

sarakstā ar 2012.gada 1.septembri: 

 Papildināt amatu vienību sarakstu ar amata vienību – kristīgās mācības skolotājs, 

profesijas kods 235906, amata vienību skaits 0,2, mēneša algas likme LVL 280,00, mēneša 

algas fonds LVL 56,00. 

 

70. Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

ZIŅO: Līga LIEPLAPA - Madonas novada Attīstības programmas izstrādātāja 

 

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma (08.05.2008.) 6.pantu un 

10.pantu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma ( 13.10.2011.) 5.pantu, 12. pantu, 20. 

pantu un 21. pantu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt Madonas  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi.  

2. Nozīmēt atbildīgo par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi -  

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāju Ilonu Gleizdi.  

3. Izveidot Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupu: 

Andrejs Ceļapīters, Agris Lungēvičs, Daiga Elga Ābola, Āris Vilšķērsts, Nauris 

Volkovs. 

4. Apstiprināt Madonas  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darba uzdevumu un 

izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

5. Paziņojumu par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

publicēt pašvaldības mājas lapā www.madona.lv un laikrakstos „Madonas novada 

vēstis” un „Stars”.  

6. Lēmumu par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Vidzemes plānošanas 

reģionam un kaimiņu novadu pašvaldībām.  
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PIELIKUMS Nr.1 

DARBA UZDEVUMS 

Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 
 

 

1. Izstrādāt Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2038.gadam (turpmāk 

tekstā IAS), kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums.  

2. IAS izstrādes pamatojums:  

2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums;  

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums.  

2.3. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”.  

3. Par IAS izstrādi atbild Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde.  

4. Madonas novada IAS izstrādi veikt saskaņā spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

5. IAS izstrādes uzdevumi:  

5.1. Definēt novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa 

prioritātes un specializāciju;  

5.2. Noteikt telpiskās attīstības perspektīvu ( arī grafiskā veidā);  

5.3. Definēt teritorijas attīstības vadlīnijas;  

5.4. Izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumus un to vietējo pašvaldību spēkā 

esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads; 

6. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju IAS izstrādē, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās 

apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.  

7. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņi:  

7.1. 1. redakcijas izstāde- līdz 2012. gada oktobrim;  

7.2. Sabiedriskā apspriešana- 2012. gada oktobris - novembris;  

7.3. Gala redakcijas izstrāde- 2012. gada novembris;  

7.4. Saskaņošana ar Vidzemes plānošanas reģionu 2012. gada decembris;  

7.5. Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala versijas apstiprināšana domē - 

2013. gada janvāris.  

 

71. Par papildus izmaksām projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ar ID 

Nr.11-05-L32100-000139 ietvaros 

ZIŅO: ANDRIS SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldnieks 

A.Simtnieks informē, ka tautas nama „Kalnagravas” rekonstrukcija tiek realizēta 

projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ar ID Nr.11-05-L32100-000139 ietvaros, 

kura līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, projekta 

realizācijas termiņš ir 31.07.2013., kopējās projekta izmaksas (ar PVN) ir Ls 222 908.26, 

(attiecināmās izmaksas – Ls 173 670.09). Sakarā ar ierobežoto finansējumu, tautas nama 

rekonstrukcijas tehniskais projekts tika sadalīts kārtās, tehnisko projektu izstrādāja SIA A2C, 

bet dalījumu veica, bet „B&L projekti”, kas atbilstoši būvnormatīviem sadalīja arhitektūras un 

būvkonstrukcijas daļu, bet inženierkomunikāciju un labiekārtošanas sadaļas nav sadalītas 

atbilstoši dalījumam kārtās. Tautas nama rekonstrukcijai ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA 
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„RCI Gulbene”, par kopējo summu Ls 218 596.81, līguma izpildes termiņš ir 2013.gada 

janvāris.  

Sarkaņu pagasta pārvalde un Autoruzraugs (SIA A2C) lūdz izskatīt iespēju papildus tautas 

nama otrās kārtas rekonstrukcijas darbiem veikt sekojošus darbus, kuri ir būtiski, lai tautas 

namu varētu ekspluatēt jau pēc otrās kārtas pabeigšanas: 

1. Veikt tehniskā projekta pārprojektēšanas darbus – Ls 2 500.00; 

2. Uzstādīt granulu katlu un skursteni – Ls 10 000.00  

3. Ierīkot skatītāju zālē ventilāciju – Ls 4 500.00 

4. Lietus kanalizācijas izbūve – Ls 1 000.00 

5. Skatuves aizkari un žalūzijas jumta logiem - Ls 4 000.00 

6. Zāles krēsli - Ls 3 000.00 

7. Labiekārtošanas darbi - Ls 21 500.00 

Aptuvenās iepriekšminēto darbu izmaksas provizoriski ir Ls 46 500.00 apmērā: 

 

Noklausoties A. Simtnieka sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu un ņemot vērā deputātu komentārus atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris 

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

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

NOLEMJ: 

Piekrist veikt tautas nama „Kalnagravas” papildus rekonstrukcijas būvdarbus Ls 46 500.00 

apmērā; 

1. Lūgt LAD saskaņot iepriekšminēto darbu un provizorisko projektu sadārdzinājuma 

iekļaušanu projekta kopējās izmaksās, kā neattiecināmās izmaksas; 

2. Pēc saskaņošanas ar LAD, veikt tehniskā projekta pārprojektēšanu un iepirkuma 

procedūras veikšanu iepriekšminētajiem darbiem; 

3. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, lūgt LAD projekta sadārdzinājuma 

iekļaušanu projekta kopējās izmaksās, kā neattiecināmās izmaksas; 

4. Saskaņošanas gadījumā, projekta papildus finansēšanai lūgt Pašvaldību aizņēmuma un 

galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē 

projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” īstenošanai; 

5. Vispārēju lēmuma izpildes kontroli uzdot Sarkaņu pagasta pārvaldei.   
 

72.Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/007 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas 

novada Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles” rekultivācija” priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai 

ZIŅO: Silvija ŠĪRE – Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste 

 

 S.Šīre informē par KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/007 „Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles” 

rekultivācija” ieviešanu. Projekta ietvaros ir noslēgti un realizēti sekojoši līgumi: 

1. Projektēšana un autoruzraudzība LVL 1633,00, PVN 22% LVL 359,26, kopējā 

summa LVL 1992,26; 

2. Būvdarbi: LVL 10115,72, PVN 21% LVL 2124,30, kopējā summa LVL 12240,02; 

3. Būvuzraudzība: LVL 600,00, PVN 21 % LVL 126,00, kopējā summa LVL 726,00; 



63 

 

 Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 14958,28. Projekta ietvaros ir noslēgta 

vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzfinansējuma 

saņemšanu no Kohēzijas fonda par summu LVL 28634,20. Ir saņemts avansa maksājums 

LVL 5726,84 apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir 

nepieciešams kredīts LVL 9231,44 apmērā.  

 Noklausoties S.Šīres sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/007„Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Madonas rajona Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles” rekultivācija” 

finansējuma apjomu bez PVN LVL 12348,72 apmērā, no tiem KF līdzfinansējuma 

daļa noteikta LVL 10496,41 apmērā, pašvaldības līdzfinansējuma daļa LVL 1852,31. 

2. KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/007 „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Madonas rajona Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles” rekultivācija” 

priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 

Valsts kasē LVL 9231,44 apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 

gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

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

kredīta ņemšanu LVL 9231,44, KF projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/007„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas 

rajona Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles” rekultivācija” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

4. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

73. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/009 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas 

novada Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai 

ZIŅO: Silvija ŠĪRE – Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste 

 S.Šīre informē par KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/009 „Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi” 

rekultivācija” ieviešanu. Projekta ietvaros ir noslēgti un realizēti sekojoši līgumi: 

1. Projektēšana un autoruzraudzība LVL 1634,00, PVN 22% LVL 359,48, kopējā summa 

LVL 1993,48; 

2. Būvdarbi: LVL 31928,53, PVN 21% LVL 6704,99, kopējā summa LVL 38633,52; 

3. Būvuzraudzība: LVL 1600,00, PVN 21 % LVL 336,00, kopējā summa LVL 1936,00; 

 Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 42563,00. Projekta ietvaros ir noslēgta 

vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzfinansējuma 

saņemšanu no Kohēzijas fonda par summu LVL 73902,86. Ir saņemts avansa maksājums 

LVL 14780,57 apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir 

nepieciešams kredīts LVL 27782,43 apmērā.  

 Noklausoties S.Šīres sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 
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CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/009„Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Madonas novada Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” 

finansējuma apjomu bez PVN LVL 35162,53 apmērā, no tiem KF līdzfinansējuma daļa 

noteikta LVL 29888,15 apmērā, pašvaldības līdzfinansējuma daļa LVL 5274,38. 

2. KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/009 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Madonas novada Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 27782,43 

apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi. 

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

kredīta ņemšanu LVL 27782,43, KF projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/009„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada 

Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

4. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

74. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/010 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas 

novada Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes” rekultivācija” priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai 

ZIŅO: Silvija ŠĪRE – Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste 

 S.Šīre informē par KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/010 „Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes” 

rekultivācija” ieviešanu. Projekta ietvaros ir noslēgti un realizēti sekojoši līgumi: 

1. Projektēšana un autoruzraudzība LVL 1633,00, PVN 22% LVL 359,26, kopējā summa 

LVL 1992,26; 

2. Būvdarbi: LVL 7887,99, PVN 21% LVL 1656,48, kopējā summa LVL 9544,47; 

3. Būvuzraudzība: LVL 600,00, PVN 21 % LVL 126,00, kopējā summa LVL 726,00; 

 Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 12262,73. Projekta ietvaros ir noslēgta 

vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzfinansējuma 

saņemšanu no Kohēzijas fonda par summu LVL 26570,22. Ir saņemts avansa maksājums 

LVL 5314,04 apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir 

nepieciešams kredīts LVL 6948,69 apmērā.  

 Noklausoties S.Šīres sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/010„Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Madonas novada Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes” rekultivācija” 
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finansējuma apjomu bez PVN LVL 10120,99 apmērā, no tiem KF līdzfinansējuma daļa 

noteikta LVL 8602,84 apmērā, pašvaldības līdzfinansējuma daļa LVL 1518,15. 

2. KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/010 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Madonas novada Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes” rekultivācija” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 6948,69 

apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi. 

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

kredīta ņemšanu LVL 6948,69, KF projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/010„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada 

Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes” rekultivācija” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

4. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

75. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/008 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas 

novada Liezeres pagasta izgāztuves „Vālēni”  rekultivācija”priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai 

ZIŅO: Silvija ŠĪRE – Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste 

 S.Šīre informē par KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/008 „Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Liezeres pagasta izgāztuves „Vālēni”  

rekultivācija” ieviešanu. Projekta ietvaros ir noslēgti un realizēti sekojoši līgumi: 

1. Projektēšana un autoruzraudzība LVL 1633,00, PVN 22% LVL 359,26, kopējā summa 

LVL 1992,26; 

2. Būvdarbi: LVL 16879,27, PVN 21% LVL 3544,65, kopējā summa LVL 20423,92; 

3. Būvuzraudzība: LVL 1100,00, PVN 21 % LVL 231,00, kopējā summa LVL 1331,00; 

 Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 23747,18. Projekta ietvaros ir noslēgta 

vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzfinansējuma 

saņemšanu no Kohēzijas fonda par summu LVL 48265,47. Ir saņemts avansa maksājums 

LVL 9653,09 apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir 

nepieciešams kredīts LVL 14094,09 apmērā.  

 Noklausoties S.Šīres sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/008 „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Madonas novada Liezeres pagasta izgāztuves „Vālēni”   rekultivācija” 

finansējuma apjomu bez PVN LVL 19612,27 apmērā, no tiem KF līdzfinansējuma daļa 

noteikta LVL 16670,43 apmērā, pašvaldības līdzfinansējuma daļa LVL 2941,84. 

2. KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/008 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Madonas novada Liezeres pagasta izgāztuves „Vālēni”   rekultivācija” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 14094,09 

apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi. 
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3.Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

kredīta ņemšanu LVL 14094,09, KF projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/008„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona 

Liezeres pagasta izgāztuves „Vālēni” rekultivācija” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

4.Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

5.Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

76. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/011 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas 

novada Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši”rekultivācija” priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai 

ZIŅO: Silvija ŠĪRE – Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste 

 S.Šīre informē par KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/011 „Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši” 

rekultivācija” ieviešanu. Projekta ietvaros ir noslēgti un realizēti sekojoši līgumi: 

1. Projektēšana un autoruzraudzība LVL 1634,00, PVN 22% LVL 359,48, kopējā summa 

LVL 1993,48; 

2. Būvdarbi: LVL 19538,16, PVN 21% LVL 4103,01, kopējā summa LVL 23641,17; 

3. Būvuzraudzība: LVL 1400,00, PVN 21 % LVL 294,00, kopējā summa LVL 1694,00; 

 Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 27328,65. Projekta ietvaros ir noslēgta 

vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzfinansējuma 

saņemšanu no Kohēzijas fonda par summu LVL 65274,38. Ir saņemts avansa maksājums 

LVL 13054,88 apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir 

nepieciešams kredīts LVL 14273,77 apmērā.  

 Noklausoties S.Šīres sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/011 „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Madonas novada Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši” rekultivācija” 

finansējuma apjomu bez PVN LVL 22572,16 apmērā, no tiem KF līdzfinansējuma daļa 

noteikta LVL 19186,34 apmērā, pašvaldības līdzfinansējuma daļa LVL 3385,82. 

2. KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/011 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Madonas novada Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši” rekultivācija” priekšfinansējuma 

un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 14273,77 

apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi. 

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

kredīta ņemšanu LVL 14273,77, KF projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/011„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada 

Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši” rekultivācija” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

4.Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 
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77. Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/012 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas 

novada Vestienas pagasta izgāztuves „Lauski”rekultivācija”priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai 

ZIŅO: Silvija ŠĪRE – Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste 

  

S.Šīre informē par KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/012 „Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Vestienas pagasta izgāztuves „Lauski” 

rekultivācija” ieviešanu. Projekta ietvaros ir noslēgti un realizēti sekojoši līgumi: 

1. Projektēšana un autoruzraudzība LVL 1633,00, PVN 22% LVL 359,26, kopējā summa 

LVL 1992,26; 

2. Būvdarbi: LVL 11873,70, PVN 21% LVL 2493,48, kopējā summa LVL 14367,18; 

3. Būvuzraudzība: LVL 700,00, PVN 21 % LVL 147,00, kopējā summa LVL 847,00; 

 Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 17206,44. Projekta ietvaros ir noslēgta 

vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzfinansējuma 

saņemšanu no Kohēzijas fonda par summu LVL 34769,06. Ir saņemts avansa maksājums 

LVL 6953,81 apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir 

nepieciešams kredīts LVL 10252,63 apmērā.  

 Noklausoties S.Šīres sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/012 „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Madonas novada Vestienas pagasta izgāztuves „Lauski”rekultivācija” 

finansējuma apjomu bez PVN LVL 14206,7 apmērā, no tiem KF līdzfinansējuma daļa 

noteikta LVL 12075,7 apmērā, pašvaldības līdzfinansējuma daļa LVL 2131,0. 

2. KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/012 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Madonas novada Vestienas pagasta izgāztuves „Lauski” rekultivācija” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 10252,63 

apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi. 

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

kredīta ņemšanu LVL 10252,63, KF projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/012 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Vestienas pagasta izgāztuves 

„Lauski” rekultivācija” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

4. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 
 

78. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Bākšāni”, Sarkaņu 

pagasts 

ZIŅO: Andris RIEBA- Būvvaldes vadītājs 
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  Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Geo SIJA” 27.09.2012. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\12\2652 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Bākšāni” 

Sarkaņu pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

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

kadastra Nr.70900710010 sadalīšanai.  

 2. Zemes gabalam  2,6 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  2,6 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

7312050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kv. 

7312030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

7312040200 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju.. 

          3. Zemes gabalam  23,1 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101-zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  23,1 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

7312030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

            3.2.. Atdalāmajam zemes gabalam  23,1 ha. platībā apstiprināt nosaukumu „Cirtas”, 

Sarkaņu pagasts, Madonas novads. 

 

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

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

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

79. Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanā 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

24.09.2012. vēstuli Nr. 2/SWU/12/2975 par piedalīšanos „Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas individuālā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs”. 

 Madonas novada izglītības iestādēs: Madonas pilsētas 2.vidusskolā, Praulienas pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā, Bērzaunes 

pagasts pirmsskolas izglītības iestādē „Vārpiņa” ir paredzēts uzstādīt ugunsaizsardzības 

sistēmas.  

 SIA „Būvuzraugi LV” eksperti ir veikuši izglītības iestāžu apsekošanu, sagatavojuši 

tehnisko dokumentāciju, ir aprēķinātas prognozējamās ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanas 

izmaksas par katru objektu. 

 Lai aģentūra varētu izsludināt centralizētu ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu, 

novada pašvaldībai ir jāapliecina dalība projektā, jāapliecina gatavība noslēgt līgumu ar 

aģentūru  par projekta ieviešanu, jāakceptē plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas 
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kopējās izmaksas, jāapņemas nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no ugunsaizsardzības 

sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām, jāpaliecina, ka pašvaldība veiks projekta rezultātu 

uzturēšanu saskaņā ar projektu nosacījumiem, kā arī jāpieņem lēmums pilnvarot aģentūru 

veikt ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu un slēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” kā partneris. 

2. Akceptēt plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas Ls 19690,49 

apmērā. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, kas ir Ls 1969,05 no 2.punktā minētajām 

ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām. Nepieciešamo summa paredzēt, 

sastādot 2013.gada budžetu. 

4. Kopējo izmaksu pieauguma gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 10% 

apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5. Slēgt līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par individuālā projekta ieviešanu. 

6. Nodrošināt, ka vispārējās izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā projekta 

ietvaros tiks uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, paliks pašvaldības īpašumā un sniegs 

izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz 5 gadus no ugunsaizsardzības 

sistēmu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. 

7. Nodrošināt ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu Madonas pilsētas 2.vidusskolā, 

Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, Dzelzavas speciālajā 

internātpamatskolā, Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Vārpiņa” un segt visus 

ar ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju saistītos izdevumus vismaz 5 (piecus) gadus pēc 

attiecīgās ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanas beigu datuma. 

 

Pielikumā: Apliecinājums par dalību individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. 

 

80. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā 

piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

 Pamatojoties uz juridisko personu, kuras sniedz ēdināšanas pakalpojumus Madonas 

pilsētas 2.vidusskolas skolēniem, aprēķiniem, ir nepieciešams mainīt Noteikumu 3.punktu -  

pašvaldības budžeta līdzekļu apmēru no 40% uz 60%. 

 Noklausījušies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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 Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā 

piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” 3. Punktā, izsakot to 

sekojošā redakcijā: 

3. Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot 0,50 (00 lati piecdesmit santīmi) latu dienā 

produktu iegādei vienam skolēnam pusdienām pēc faktiskā vispārizglītojošās skolas 

apmeklējuma. Ja ēdināšanas pakalpojumus nesniedz izglītības iestāde, vai pašvaldības 

ēdināšanas dienests, bet cita juridiska persona, tad papildus tiek piešķirti pašvaldības budžeta 

līdzekļi 60%  apmērā, no dienā produktu iegādei vienam skolēnam noteiktās izmaksas, dienā 

viena skolēna ēdiena sagatavošanas izdevumu segšanai. 

 Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri. 

 

81. Par gājēju pāreju ierīkošanu pār Raiņa ielu Raiņa un Skolas ielu krustojumā, Raiņa 

un Valdemāra bulvāra krustojumā un ātrumvaļņa ierīkošanu pie Madonas pilsētas 

1.vidusskolas Valdemāra bulvārī 6 

ZIŅO: Andris SAKNE - deputāts 

 

 Andris Sakne iepazīstina ar nepieciešamību ierīkot gājēju pārejas Raiņa un Skolas 

ielu, Raiņa un Valdemāra bulvāra krustojumos. Šajos ielu krustojumos ir ļoti intensīva 

skolēnu kustība. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

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

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

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

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

1. Ierīkot gājēju pārejas pār Raiņa ielu Raiņa un Skolas ielu krustojumā, Raiņa un Valdemāra 

bulvāra krustojumā. 

2. Ierīkot ātrumvalni pie Madonas pilsētas 1.vidusskolas Valdemāra bulvārī 6. 

 

82. Par finansējumu piešķiršanu remontdarbu veikšanu pašvaldības īpašumā Blaumaņa 

ielā 6, Madonā 

ZIŅO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

 

 Guntis Ķeveris iepazīstina ar remontdarbu apjomu pašvaldībai piederošajā ēkā 

Blaumaņa ielā – 3. Telpas nomās Valsts Zemes dienests, Madonas rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļa. Aptuvenās  remonta izmaksas sastāda LVL 16 000,00. Precīza summa 

būs zināma pēc iepirkuma procedūras. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt finansējumu remontdarbu veikšanai pašvaldībai piederošajā īpašumā 

Blaumaņa ielā 3, Madonā no novada nesadalītajiem līdzekļiem, par kopējo summu līdz LVL 

16 000,00 (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). 

 

83. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Saules ielā 14 , Madonā 
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Ziņo: Andrejs CEĻAPĪTERS - domes priekšsēdētājs  

2012.gada 25.septembrī Madonas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “ Joker Ltd” 

iesniegums (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.1./12/2641) ar lūgumu izsniegt SIA “Joker Ltd” 

atļauju spēļu zāles atvēršanai Saules ielā 14, Madonā.  Iesniegumā tiek norādīts, ka spēļu zālē 

tiks nodrošināta nepārtraukta iekšējā un ārējā video novērošana, fiziskā apsardze, ir plānotas 8 

darba vietas. 

Iesniegumam pievienots: 

1. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Joker Ltd” kopija uz 

1 lapas; 

2. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Madonas Ceļu būves 

SIA” kopija uz 1 lapas; 

3. Licence azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, kas pārreģistrēta 2012.gada 

2.janvārī apliecināta kopija uz 1 lapas.  

Madonas novada pašvaldībai, iepazīstoties ar SIA “ Joker Ltd”, jākonstatē, vai iesniegums 

atbilst Likumā noteiktajiem kritērijiem atļaujas izsniegšanai, kā arī vai nepastāv šķēršļi, kas 

nepieļauj atļaujas azartspēļu organizēšanai Saules ielā 14, Madona izsniegšanu. 

Izskatot SIA „Joker Ltd”  saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Madonas 

novada pašvaldība konstatē:  

SIA „Joker Ltd” ir iesniegusi Madonas novada pašvaldība likumā „Azartspēļu un izložu 

likums”  (turpmāk tekstā – Likums) 42.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus:  

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju; 

2) dokumentu kopijas, kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas – 25.09.2012. nodomu 

protokols par apakšnomas līguma slēgšanu starp SIA “ Portuns” un SIA “Joker Ltd” 

un 25.09.2012. nodomu protokols par nomas līguma noslēgšanu starp SIA “ Madonas 

Ceļu būves SIA” un SIA “ Portuns”.  

Iepazīstoties ar Madonas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000456566 ierakstīto 

informāciju par nekustamo īpašumu ar adresi Saules iela 14, Madona (kadastra Nr.7001 001 

0135) Madonas novada pašvaldība konstatē, ka būve Saules ielā 14, Madona zemesgrāmatā 

nav reģistrēta uz SIA “ Madonas ceļu būve vārda”. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, 

nekustamā īpašuma  - zemes gabala Saules ielā 14, Madona (kadastra Nr.7001 001 0135) 

īpašnieks ir Latvijas Valsts LR Satiksmes ministrijas personā, savukārt SIA “ Madonas ceļu 

būves SIA” ir zemes gabala nomnieks, nomas tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pēc pašvaldības domes ieskatiem, azartspēļu organizētājs nav 

iesniedzis Likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktos dokumentus, kas apliecina 

azartspēļu organizētāja tiesības lietot telpas Saules ielā 14, Madonā, kā rezultātā azartspēļu 

organizēšanas Saules ielā 14, Madonā atļauju uz šo brīdi pašvaldības dome nav tiesīga 

izsniegt.  

Iepazīstoties ar būves Saules ielā 14, Madona atrašanās vietu un novietojumu, pašvaldības 

dome konstatē, ka ēka ar adresi Saules iela 14, Madona neatbilst Likuma 41.panta otrajā daļā 

noteiktajām teritorijām un ēkām, kurās azartspēles ir aizliegts organizēt. Būves ar adresi 

Saules iela 14, Madona tiešā tuvumā neatrodas ne izglītības, ne kultūras iestādes, tāpat tā ir 

attālināta no Madonas pilsētas vēsturiskā centra, kā rezultātā spēļu zāles atrašanās vieta 

neietekmē izglītības, kultūras iestāžu piedāvātās vērtības. Azartspēļu organizēšana konkrētajā 

vietā, pēc pašvaldības domes ieskatiem, nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.  

Saskaņā ar Madonas pilsētas teritorijas plānojumu, ēka Saules ielā 14, Madona atrodas 

darījuma iestāžu un komerciālas apbūves teritorijā (zemesgabali un teritorijas, kur primārā 

zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo pilsētas ekonomiskās attīstības 
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nodrošināšanai un ietver darījumu, tirdzniecības un pakalpojumu un citas komerciāla rakstura 

iestādes), spēļu zāles atrašanās vieta ir atbilstoša Madonas pilsētas teritorijas plānojumu. 

Noklausījusies A.Ceļapīters sniegto informāciju, saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 

41.panta otro daļu, 42.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Bruno KOKARS, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

PRET – 5 (Gunita KĻAVIŅA, Daiga MADERNIECE, Artis KUMSĀRS,  Daiga Elga 

ĀBOLA,  Vineta LAMBERTE), ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atzīt nekustamo īpašumu ar adresi Saules iela 14, Madona, Madonas novads par 

atbilstošu spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēšanai. 

2. Atļauju azartspēļu organizēšanai nekustamajā īpašumā Saules ielā 14, Madona, 

Madonas novads azartspēļu organizētājam SIA “Joker Ltd”, reģ.Nr.40003266078, 

izsniegt pēc atkārtotas Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmajā daļā atbilstošu 

dokumentu saņemšanas Madonas novada pašvaldībā, par to pieņemot  Madonas 

novada pašvaldības domes lēmumu.  

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā. 

 

84. Par izmaksu sadārdzinājumu projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” 

ar ID Nr.11-05-L32100-000139 ietvaros 

ZIŅO: ELITA STAUNE – projekta sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

 

E.Staune informē, ka Sarkaņu pagastā tiek realizēts projekts „Kalnagravas tautas nama 

rekonstrukcija” (ID Nr.11-05-L32100-000139), kura līdzfinansējumu nodrošina Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, projekta realizācijas termiņš ir 31.07.2013., kopējās 

projekta izmaksas (ar PVN) ir Ls 222 908.26, (attiecināmās izmaksas – Ls 173 670.09). 

Tautas nama rekonstrukcijai ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „RCI Gulbene”, par kopējo 

summu Ls 218 596.81, līguma izpildes termiņš ir 2013.gada janvāris. Projekta realizācijai ir 

piešķirts aizņēmums Valsts kasē – Ls 217 780.00 apmērā.  

Uzsākot tautas nama rekonstrukciju, tika konstatēts, ka Būvniecības līgumā nav iekļauti visi 

nepieciešamie darbi, lai Līgumā noteikto Darbu apjomu varētu pabeigt. Autoruzraudzības 

kārtībā ir novērstas kļūdas tehniskajā projektā, provizoriskās izmaksas papilddarbu darbiem - 

Ls 14211.43, minētie darbi ir tehnoloģiski nenodalāmi no tautas nama rekonstrukcijas otrā 

kārtā veicamajiem darbiem, sekojoši nav nodalāmi no iepriekšnoslēgtā būvdarbu līguma. 

     Noklausoties E.Staunes sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma 

iesniegumu un ņemot vērā deputātu komentārus atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris 

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

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

NOLEMJ: 

 

6. Piekrist projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” (ID Nr.11-05-L32100-000139) 

ietvaros veikt tautas nama „Kalnagravas” rekonstrukcijas otrās kārtas pabeigšanai 

tehnoloģiski nenodalāmos rekonstrukcijas būvdarbus;  

7. Veikt iepirkumu procedūru; 
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8. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, lūgt LAD saskaņot projekta 

sadārdzinājuma iekļaušanu projekta kopējās izmaksās, kā neattiecināmās izmaksas; 

9. Saskaņošanas gadījumā, projekta papildus finansēšanai lūgt Pašvaldību aizņēmuma un 

galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē 

projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” īstenošanai. 

10. Vispārēju lēmuma izpildes kontroli uzdot Attīstības nodaļai.   

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts) A.Ceļapīters 

 

Protokolētājs    (personiskais paraksts) L.Liepiņa 


