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Nr.6
Sēdi atklāj plkst.10.00
Sēdi slēdz plkst.18.00
Sēdi vada: Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS
Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA
Sēdē piedalās:
Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Artis KUMSĀRS, Bruno KOKARS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS
Nepiedalās deputāti: Daiga Elga ĀBOLA,– slimības dēļ, Agris LUNGEVIČS – atrodas ārzemju
komandējumā, Vineta LAMBERTE – atrodas ikgadējā atvaļinājumā
Pagastu pārvalžu vadītāji:
Artūrs VĪLE –BĒTZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs, Staņislavs SMELTERS –
Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs, Artis
MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Andris DZENOVSKIS - Mētrienas pagasta
pārvaldes vadītājs, Andrejs PIEKANS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS –
Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, Ināra MĀLNIECE - Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja,
Guntis ĶEVERIS – Madonas pārvaldnieks
Administrācijas darbinieki:
Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja, Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja, Helmuts
PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists, Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs, Ilona GLEIZDEteritoriālplānotāja, Gundars RIEKSTIŅŠ – Sociālā dienesta vadītājs, Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras
nodaļas vadītājs, Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Ineta STASJULE – Bāriņtiesas
priekšsēdētājas p.i.
Pieaicinātās personas:
Mārtiņš BERGS – J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors, Maruta CAUNĪTE – Liezēres
pagasta iedzīvotāja
Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 29.03.2012. Madonas novada pašvaldības domes sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2012.gada 29.marta Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:

1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
3. Par zemes platību noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai
4. Par piedalīšanos izsludinātājā Zivju fonda projektu konkursa pasākumu aktivitātē „Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz
finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ar projekta iesniegumu „Viešūra
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
5. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no G. N.
7. Par dzīvokļa īpašuma saglabāšanu pašvaldības īpašumā
8. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Centra iela 4a-, Lazdona, Lazdonas pagasts,
Madonas novads atsavināšanu
9. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Kalsnavas
pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ē.N.
11. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010.gada 27.janvāra sēdes lēmumā
(protokols Nr.3, 22.p.) „Par Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
samaksas apjomiem”
12. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
13. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes budžetā
14. Par apkures tarifa apstiprināšanu Skolas iela 7, Mētrienas pagasts, Madonas novads
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kupri”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu
16. Par dzīvokļa īpašuma „Celtnieku iela 1, dzīv. Nr.11”,Degumnieki, Ošupes pagasts, pirkšanu
17. Par dzīvokļa īpašuma saglabāšanu pašvaldības īpašumā
18. Par dzīvokļa Skolas iela 12-10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu
19. Par zemes gabala platības precizēšanu
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
21. Par nosaukumu piešķiršanu autoceļiem Ošupes pagastā Ošupes un Degumnieku ciemu robežās
22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
24. Par ēkas „Tautas nams” Mārciena, Mārcienas pagasts, nojaukšanu
25. Par Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. ”Par kārtību, kādā Madonas
novada iedzīvotāji tiks iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Madonas novada pašvaldībā””
26. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa ievēlēšanu
27. Par atteikumu pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu
28. Par zemesgabalu daļu maiņu
29. Par pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību
peļņas izlietošanu
30. Par zemesgabala nodošanu nomā ar apbūves tiesībām
31. Par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar tiesas spriedumu
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 51-1, Madonā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu ielā 13-21,Madonā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
34. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to
iestāžu amata vienību sarakstos
35. Par zemes gabala iegādi Ceriņu ielā 20A, Madonā
36. Par Vides pārraudzības valsts biroja Atzinuma Nr.13, no 21.12.2011. akceptu
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37. Par pilsētu zemes piederību, piekritību
38. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra nr. 70660010056
39. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70010010281
40. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra nr. 70010011063
41. Par Spodrības mēneša noteikšanu Madonas pilsētā
42. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu
aktivitāšu īstenošanai
43. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
44. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.
2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
45. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un
sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”
46. Par Latviešu Dziesmu svētku muzeja izveidošanas darba grupas izveidi
47. Par „Ģitāristu sesijas 2012” atbrīvošanu no Madonas kultūras nama telpu nomas maksas
48. Par M.Brauna jubilejas koncertuzveduma „Mauglis” atbrīvošanu no Madonas kultūras nama
telpu nomas maksas
49. Par naudas piešķiršanu AK. „Stipruma grāmatas” izdošanai
50. Par iekštelpu skeitparka Madonā konstrukciju rekonstruēšanu un jauna seguma uzklāšanu
51. Par finansiālu atbalstu Latvijas Orientēšanās federācijai
52. Par Madonas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2012.-2020. gadam
apstiprināšanu
53. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
54. Par Latviešu dziesmusvētku vēstures muzeja metu konkursa izsludināšanu un naudas līdzekļu
piešķiršanu konkursa vajadzībām.
55. Par Madonas novada kultūras pasākumu budžetu 2012.gadam.
56. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam
57. Par 2012.gada budžetā izglītības pasākumiem ieplānoto līdzekļu sadali
58. Par grozījumiem Degumnieku pamatskolas nolikumā (24.09.2009. prot. Nr.11;17.p)
59. Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu
60. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā
61. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
62.Par ierosinājumu samazināt nomas maksu
63. Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2012.gada martā
64. Par fitnesa zāles izmantošanas maksas samazinājumu aprīļa mēnesī 2012.gadā
65. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Orientēšanās federācijai
66. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
67. Par zemes gabala daļas iegādi Dzelzavas pagastā „xxx”
68. Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera komandējumu
69. Par Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 2012.gada grozījumu Nr.1
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
70. Par Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2012.gada grozījumu Nr.1
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
71. Par Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2012.gada grozījumu Nr.1
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
72. Par Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012.gadam 2012.gada grozījumu Nr.3
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
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73. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.12.2009.
saistošajos noteikumos Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu””
izdošanu
Informatīvie jautājumi:
1.Par skolēnu apmaiņas braucienu uz Vaiji, Vācijā
2.Par Liezēres pagasta nekustamā īpašuma atgūšanu
3.Par peldbaseina nomu
1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ, Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs
Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīle – Bērziņa sniegto Vestienas
pagasta pārvaldē ir radusies nepieciešamība papildināt maksas pakalpojumus ar sadaļu –
starpniecības maksa, jo piesakās tūristu grupas, kuras vēlas veikt maksājumus vienā vietā, par
tūrisma pakalpojumiem, kurus organizē Vestienas pagasta uzņēmēji.
Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīle – Bērziņa sniegto informāciju,
ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atļaut Vestienas pagasta pārvaldei veikt starpniecības pakalpojumus naudas līdzekļu
iekasēšanā tūrisma pakalpojumiem, kurus organizē uzņēmēji.
2. Papildināt Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija lēmumu (Protokols
Nr.12, 14.p.) „Par maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem Vestienas pagasta pārvaldē” ar
punktu 4. Starpniecības maksa:
N.p.
k.
4.1.
4.2.

4.3.

Pakalpojuma veids, kuru organizē
uzņēmējs
„Vēlies, ko vēlies – Vestienā”
1 dienas ekskursija
„Kāla ezera noslēpums”
1 dienas ekskursija

Starpniecības
maksa bez PVN
0,40 Ls no
cilvēka
0,25 Ls no
cilvēka

Piezīmes
Ar PVN apliekams
darījums
Ar PVN apliekams
darījums

„Sapņi piepildās Vestienā”
2 dienu ekskursija

0,65 Ls no
cilvēka

Ar PVN apliekams
darījums

2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldē 2012. gada 19.janvārī saņemts
Vestienas evaņģēliski luteriskās draudzes pilnvarotās personas Aivara Pētersona iesniegums par
finansējuma piešķiršanu baznīcai, lai iegādātos materiālus 2012.gadā paredzēto darbu izpildei.
Iesniegums reģistrēts ar Nr. VES/1-13.2/12/2-P.
Noklausījusies pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīles – Bērziņa ziņojumu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
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SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV; ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Nepiešķirt finansējumu Vestienas evaņģēliski luteriskās baznīcas remontdarbiem, jo Vestienas
pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā nav plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
3. Par zemes platību noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai
ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldē saņemts maksātnespējīgās akciju
sabiedrības „PB Ērgļi” administratora Mareka Dika (sertifikāta Nr. 00400) iesniegums. Mareks
Diks lūdz izskatīt jautājumu par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai Madonas novadā,
Vestienas pagastā, „Stienūži”.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25. panta (41) daļu, ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala
atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību, un likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 13.
punktu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes teritoriālo un vides jautājumu komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes platību 0,3209 ha Madonas novada Vestienas pagasta „Stienūži” ēku un
būvju uzturēšanai.
2. Noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods
0801).
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža iela 13a, Valmiera, LV 4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Par piedalīšanos izsludinātājā Zivju fonda projektu konkursa pasākumu aktivitātē
„Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu
finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu
finansējuma” ar projekta iesniegumu „Viešūra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde”
ZIŅO: ARTŪRS VĪLE-BĒRZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs
Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja Artūra Vīle - Bērziņa ziņojumu, ņemot
vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursa pasākuma aktivitātē „Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē
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uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ar projekta iesniegumu
„Viešūra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
2. Projekta kopējās izmaksas LVL 697,20 (Seši simti deviņdesmit septiņi lati un 20 santīmi),
Zivju fonda finansējums LVL 622,20 (Seši simti divdesmit divi lati un 20 santīmi) un SIA
„LIDO” finansējums (transporta izmaksas) LVL 75,00 (Septiņdesmit pieci lati un 00
santīmi) apmērā.
5. 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- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:
1.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
Palielināt (piešķirt ) finansējumu no pagasta
pārvaldes atlikuma uz 31.12.2011.
Summa
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
Barkavas pamatskola
Izdevumi kopā (palielinājums)
9493
5200 Pamatlīdzekļi
9493 PII rekonstrukcijas
pabeigšanai skolas ēkā
Kopā
9 493
t.sk. no papildus ieņēmumiem
0
no izdevumu samazinājuma
0
no atlikuma
9493

Kods
09.200

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no G.N.
ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada Lazdonas pagasta pārvalde 07.02.2012. ir saņēmusi zvērināta tiesu
izpildītāja Svetlanas Andžānes 01.02.2012.pieprasījumu izpildu lietā Nr.1622-C23-2011 par
līdzekļu piedziņu valsts labā, kas vērsta uz parādnieka G.N. p.k. xxx, nekustamo īpašumu- dzīvokli
XXX, Lazdonas pagastā, Madonas novadā. Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Rieksts
informē, ka par īpašumu- dzīvokli xxx ar kadastra numuru xxx, Lazdonā, Lazdonas pagastā,
Madonas novadā, nav nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par kopējo summu 8,83
LVL(Astoņi lati 83 santīmi) (uz 01.03.2012. pamatparāds 7,47 LVL, kavējuma nauda 1,36 LVL).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.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.
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Ņemot vērā Lazdonas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, pamatojoties uz zvērināta
tiesu izpildītāja S.Andžānes pieprasījumu izpildu lietā un uzklausot deputātu izteiktos viedokļus,
ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no G.N., p.k.xxx, adrese xxx, Madona, Madonas novads, par
labu Madonas novada Lazdonas pagasta pārvaldei, nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa
parādu un nokavējuma naudu par īpašumu dzīvokli xxx, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas
novadā, ar kadastra numuru xxx, par kopējo summu LVL 8,83 (Astoņi lati 83 santīmi) (uz
01.03.2012. pamatparāds LVL 7,47, kavējuma nauda LVL 1,36), piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam Svetlanai Andžānei (Poruka iela 2, Madona,
Madonas novads, LV-4801) 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.
7. Par dzīvokļa īpašuma saglabāšanu pašvaldības īpašumā
ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldībai piederošā neizīrētā dzīvokļa ar adresi Centra iela 4a - 1,
Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, uzturēšana ir ekonomiski neizdevīga, kā arī
dzīvoklis nav izmantojams palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai sociāli
maznodrošinātiem iedzīvotājiem dzīvokļa sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Lai minēto dzīvokļa
īpašumu būtu iespējams atsavināt, dzīvokļa īpašums jānostiprina zemesgrāmatā saskaņā ar
„Dzīvokļu īpašumu likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi
dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.
Noklausījusies J.Rieksta sniegto informāciju, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma
8.pantu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu ar adresi Centra iela 4a-1, Lazdona,
Lazdonas pagasts, Madonas novads.
2. Uzdot Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājam J.Riekstam organizēt dzīvokļa īpašumu ar
adresi Centra iela 4a - 1, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads reģistrēšanu
zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda.
8. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Centra iela 4a-, Lazdona, Lazdonas
pagasts, Madonas novads atsavināšanu
ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ar adresi Centra iela 4a-1,
Lazdona, Lazdonas pagasts (kadastra Nr.7066 002 0157). Tas ir dzīvokļa īpašums ar kopējo
platību 45,4 kv.m, kas atrodas vienstāvu dzīvojamā ēkā ar kopējo platību 235,6 kv.m.
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Dzīvokļa īpašums nav izīrēts, jo ir dzīvošanai nepiemērots, ir jāveic kapitālais remonts
telpām un jumtam. Remonti nav veikti materiālu apsvērumu dēļ, telpas pašvaldības funkciju
nodrošināšanai nav nepieciešamas.
Pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu ir ierosinājuši arī ēkā esošā otra dzīvokļa
īpašnieki.
Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu - Publisku
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas
atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Noklausījusies J.Rieksta sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, ņemot vērā Madonas novada
pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Madonas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu ar adresi
Centra iela 4a-1, Lazdona, Lazdonas novads, Madonas novads, pārdodot to mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli.
2. Uzdot Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājam J.Riekstam organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu un izsoles noteikumu izstrādāšanu.
9. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem
Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kalsnavas pagasta pārvalde 06.03.2012. ir saņēmusi Madonas novada pašvaldības SIA
„Kalsnavas komunālais uzņēmums” iesniegumu (reģistrēts pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/113.2/12/54-M), kurā tā lūdz apmaksāt brīvo dzīvokļu apkures maksu par 2012.gada februāri.
Apkures izmaksas februāra mēnesī pašvaldībai piederošajos neizīrētajos dzīvokļos ir Ls 581,24.
Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par finansējuma
piešķiršanu apkures izmaksu segšanai neizīrētajos pašvaldībai piederošajos dzīvokļos, pamatojot ar
28.09.2005. likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12.panta 6.daļu, saskaņā ar kuru gadījumos, kad
dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atļaut Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri
2012.gada februārī LVL 581,24 (pieci simti astoņdesmit viens lats 24 santīmi) apmērā segt no
Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta līdzekļiem.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ē.N.
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs.
Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis informē
par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu
”xxx ” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo
summu LVL 68,77 (LVL 65,06 par zemi un LVL 3,71 par ēkām), kā arī izdevumus, kas saistīti ar
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu, no Ē.N., personas kods xxx, xxx.
Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/341 tika nosūtīts 25.11.2011.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus 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 1.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, deputātu
izteiktos viedokļus ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ē.N., personas kods xxx, dzīvojoša xxx, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx,
Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, par kopējo summu LVL 68,77 (LVL 65,06 par
zemi un LVL 3,71 par ēkām), kā arī izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu, 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 tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
11. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010.gada 27.janvāra sēdes
lēmumā (protokols Nr.3, 22.p.) „Par Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un samaksas apjomiem”
ZIŅO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis lūdz veikt
grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 2010.gada 27.janvāra sēdes lēmumā (protokols
Nr.3, 22.p.) „Par Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas
apjomiem”, papildinot sniegto maksas pakalpojumu klāstu.
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies Arta Mūrmaņa sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un
attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, , Artis KUMSĀRS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 1 (Bruno KOKARS);
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Ar 2012.gada 1.aprīli izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 2010.gada
27.janvāra sēdes lēmumā (protokols Nr.3, 22.p.) „Par Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem”, papildinot Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto
pakalpojumu klāstu ar šādiem maksas pakalpojumiem:
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums LVL (bez PVN)

1.

Tradīciju zāles Pārupes ielā
2 noma

1 stunda

2,00

2.

Pārtikas produktu atlikumu
realizēšana/pārdošana

1kg

0,01
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Kalsnavas pamatskolā un
pirmsskolas izglītības
iestādē „Lācītis Pūks”

12. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību pārkārtot Kalsnavas
pagasta pārvaldes 2012.gada budžetu.
Ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos
viedokļus, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Kalsnavas pagasta 2012.gada budžetā:
1.Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus
Kods
Nosaukums
5.5OOO
Dabas resursu nodoklis
Kopā
t.sk. uz izdevumiem
t.sk. uz finansēšanu
uz atlikumu
2.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Kods
Nosaukums

05.OOO

5200

Summa LVL
1 575
1 575
1 575
0
0

Summa LVL

Pārējā vises aizsardzība
Pamatlīdzekļu iegāde

Paskaidrojums
1575
1575

Kopā
t.sk. no papildus ieņēmumiem
no izdevumu samazinājuma
no atlikuma

gaisa pūtējs attīrīšanas ietaisēm

1 575
1575
0

13. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes budžetā.
ZIŅO: ANDRIS DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs
Noklausījusies Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Dzenovska ziņojumu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Veikt Mētrienas pagasta pārvaldes budžetā sekojošus grozījumus:
2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu no
pamatbudžeta atlikuma uz 31.12.2011.
Kods

Nosaukums

Summa
LVL
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Paskaidrojums

Pagasta pārvalde
Izdevumi kopā
(palielinājums)

01.100

7200

3416

Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumi

Pagasta pārvalde

01.100

Izdevumi kopā
(palielinājums)
2510

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

1200

2200
5250

Pakalpojumi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

-1200
3416

09.000

Izglītība

PVN maksas pakalpojumi

TEP izstrāde ūdensapgādes ,notekūdeņu
savākšana

-3416
Izdevumi kopā
(palielinājums)

2400

Izdevumi periodikas iegādei

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija
-3416
Kopā
t.sk. no papildus ieņēmumiem
no izdevumu samazinājuma
no atlikuma

14. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 26.novembra sēdes
lēmumā (protokols Nr.15, 17.p.) „Par Mētrienas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un samaksas apjomiem”
ZIŅO: ANDRIS DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs
Noklausījusies Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Dzenovska ziņojumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Ar 2012.gada 1.aprīli izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada
26.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.15, 17.p.) „Par Mētrienas pagasta pārvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem”, papildinot Mētrienas pagasta pārvaldes sniegto
pakalpojumu klāstu ar šādiem maksas pakalpojumiem:
Nr.p.k.
1.

Pakalpojuma veids
Apkures tarifs – Skolas iela
7 (dzīvoklis)

Mērvienība
par 1 m2
mēnesī

Izcenojums LVL (bez PVN)
0,63

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads
atsavināšanu
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs
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Madonas novada pašvaldība izskatīja I.M., dzīvojoša „xxx”, Aronas pagastā, Madonas novadā,
2012.gada 12.marta iesniegumu (reģistrēts Aronas pagasta pārvaldē 13.03.2012. ar Nr.ARO/113.2/12/57-M) par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – „xxx”, Aronas pagasts, Madonas
novads, atsavināšanu uz I.M. vārda.
Nekustamais īpašums „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, ar kadastra numuru xxx
atrodas Aronas pagasta teritorijā un sastāv no diviem zemes gabaliem 0.9575 ha kopplatībā
(1.zemes gabals ar kadastra apzīmējumu xxx un platību 0.3675 ha un 2.zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu xxx un platību 0.59 ha), ir reģistrēts 01.03.2012. Madonas Zemesgrāmatu nodaļas
Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000502546 uz Madonas novada pašvaldības
vārda.
Madonas novada pašvaldībai 31.05.2011. ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.4.7./178-11
ar I.M., personas kods xxx, par nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads nomu
0.9575 ha kopplatībā no 31.05.2011. līdz 31.05.2021.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx saskaņā ar dāvinājuma līgumu
Nr.637, kas 1995.gada 2.maijā noslēgts pie Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Zitas
Dombrovskas, atrodas zemes nomniekam I.Moraram piederošas ēkas ar kadastra apzīmējumiem
xxx, xxx un xxx.
Saskaņā ar Madona rajona Aronas pagasta padomes 12.05.2008. izziņu Nr.1-19/182 uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx atrodas ēka (kadastra apzīmējums xxx) ar
nenoskaidrotu piederību.
Nekustamais īpašums “xxx”, Aronas 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 domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu” un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka „Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai” un 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas
līgums, kā arī tā paša likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka paredzētā atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un
attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxx”, Aronas pagasts, Madonas
novads ar kadastra Nr.xxx un platību 0.9575 ha.
2. Aronas pagasta pārvaldei organizēt īpašuma novērtēšanu.
16. Par dzīvokļa īpašuma xxx , Degumnieki, Ošupes pagasts, pirkšanu
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
09.02.2011. Ilūkstes novadā tiks noslēgta vienošanās starp Ošupes pagasta pārvaldi un I.
G., p.k.xxx, par mantojuma tiesību nokārtošanu un dzīvokļa īpašuma reģistrēšanu uz L.V.
mantinieces I.G. vārda. I.G. pilnvaroja Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju A.Šķēlu veikt visas
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nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma reģistrēšanai uz viņas vārda. Saskaņā ar vienošanās
4.punktu, I.G. pēc dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas Zemesgrāmatā apņēmās pārdot pašvaldībai
dzīvokļa īpašumu xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads par summu Ls xxx
09.03.2012. Madonas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts dzīvokļa īpašums xxx, Degumnieki,
Ošupes pagasts, Madonas novads uz I.G. , p.k. xxx, vārda.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā Madonas
novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.Pirkt dzīvokļa īpašumu xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, kadastra Nr.xxx no
I.G. , p.k. xxx , par summu LVL xxx latu.
2. Uzdot Madonas novada pašvaldības domes Juridiskajai nodaļai sastādīt pirkuma - pārdevuma
līgumu.
3. Samaksu veikt no Ošupes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļu atlikuma.
4. Dzīvoklim xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, noteikt statusu Sociālās krīzes
situācijas dzīvoklis.
17. Par dzīvokļa īpašuma saglabāšanu pašvaldības īpašumā
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Ošupes pagasta pārvaldē 2012.gada 18.janvārī saņemts D.B., personas kods xxx,
iesniegums par dzīvokļa īpašuma xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads,
atsavināšanu.
D.B. dzīvokli xxx īrē no 2004.gada 24. novembra (īres līgums pārjaunots 2010.gada
1.februārī).
Lai minēto dzīvokļa īpašumu būtu iespējams atsavināt, dzīvokļa īpašums jānostiprina
zemesgrāmatā saskaņā ar „Dzīvokļu īpašumu likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir
persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.
Noklausījusies Aigara Šķēla sniegto informāciju, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma
8.pantu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes teritoriālo un vides jautājumu komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Saglabāt Madonas novada pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu ar adresi xxx,
Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads.
2. Dzīvokļa īpašumu ar adresi xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads reģistrēt
zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašumu uz Madonas novada pašvaldības vārda.
18. Par dzīvokļa xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Ošupes pagasta pārvaldē 2012.gada 18.janvārī saņemts D.B., personas kods xxx,
iesniegums par dzīvokļa īpašuma xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads,
atsavināšanu.
D.Brutāne dzīvokli Skolas ielā 12-10 īrē no 2004.gada 24. novembra (īres līgums pārjaunots
2010.gada 1.februārī).
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Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju un deputātu
izteiktos viedokļus, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes teritoriālo un vides jautājumu
komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist D.B., p.k. xxx, ierosinājumam par dzīvokļa īpašuma xxx, Degumnieki, Ošupes
pagasts, Madonas novads, atsavināšanu.
2. Pilnvarot D.B., personas kods xxx, dzīv. xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas
novads reģistrēt dzīvokļa īpašumu xxx, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads kā
patstāvīgu īpašumu Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda, nosakot, ka
izdevumus par dzīvokļa īpašuma reģistrēšanu uz pašvaldības vārda sedz pilnvarotā persona
D.B..
3. Uzdot Ošupes pagasta pārvaldes vadītājam A.Šķēlam organizēt dzīvokļa īpašuma
novērtēšanu
19. Par zemes gabala platības precizēšanu
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldē ir saņemts SIA „Ametrs” 2012.gada 20.februāra
iesniegums (reģistrēts 27.02.2012. ar Nr.OSU/1-10/12/35) par platības precizēšanu zemes gabalam
„Celtnieku iela 9”, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, kadastra apzīmējums Nr.7082
013 0099 0,6 ha platībā.
Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju un deputātu
izteiktos viedokļus, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes teritoriālo un vides jautājumu
komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Noteikt zemes gabalam „Celtnieku iela 9”, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads,
kadastra apzīmējums Nr. Nr.7082 013 0099 precizēto platību 0,38 ha.
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz
2010.gada 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta (VZD) reģionālajā nodaļā reģistrācijai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) zemes robežu plānu, bet līdz
2010.gada 31. maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.
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
bijušajam zemes lietotājam.
Saskaņā ar 2011.gada 02.jūnija VZD Zemgales reģionālās nodaļas Madonas biroja atsūtīto
pārskata sarakstu Nr. 2-04-Z/84, Ošupes pagasta administratīvajā teritorijā zemes lietošanas
tiesības ar 2011.gada 02.jūniju izbeidzas sekojošiem zemes vienību lietotājiem:
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Nr.p.k.
1.
2.

Vārds, uzvārds
Modris Aivars Zujevs

Kadastra apzīmējums
7082 006 0094

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Platība, ha
10,30
10,50

1,0
1,0
0,4
0,4
0,4

7,9
3,0
70,7
2,0
(1/2 daļa)
(1/2 daļa)
(1/3 daļa)
(1/3 daļa)
(1/3 daļa)
20,5
2.4
9,7
9,4
4,4
0,7

Minētās personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļa noteikto iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2011.gada 1.jūnijam.
Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla 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, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes
teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām sekojošiem
zemes lietotājiem:
Nr.p.k.
1.
2.

Vārds, uzvārds

Kadastra apzīmējums

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Platība, ha
10,30
10,50
7,9
3,0
70,7
2,0
1,0 (1/2 daļa)
1,0 (1/2 daļa)
0,4 (1/3 daļa)
0,4 (1/3 daļa)
0,4 (1/3 daļa)
20,5
2.4
9,7

15

15.
16.
17.

9,4
4,4
0,7

2. Noteikt, ka zemes vienības:
Kadastra apzīmējums

7082 004 0218
7082 004 0230
7082 004 0230
7082 004 0230
7082 010 0059
7082 011 0106
7082 012 0083
7082 012 0134
7082 012 0121
7082 012 0010

Platība, ha
10,30
10,50
7,9
3,0
70,7
2,0
1,0 (1/2 daļa)
1,0 (1/2 daļa)
0,4 (1/3 daļa)
0,4 (1/3 daļa)
0,4 (1/3 daļa)
20,5
2.4
9,7
9,4
4,4
0,7

ir pašvaldībai piekritīgā zeme.
3. Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziņojumus par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.
4.Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem,
ievērojot 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” nosacījumus.
21. Par nosaukumu piešķiršanu autoceļiem Ošupes pagastā Ošupes un Degumnieku ciemu
robežās
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Pēc VZD Adrešu reģistra pieprasījuma nepieciešams piešķirt ielu nosaukumus Valsts
autoceļu posmiem Ošupes un Degumnieku ciemu teritorijās.
Nosaukumi ir izveidojušies vēsturiski, taču adrešu reģistra rīcībā nav lēmuma par ielu
nosaukumu piešķiršanu autoceļu posmiem.
Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju un deputātu
izteiktos viedokļus, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes teritoriālo un vides jautājumu
komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt valsts autoceļa V867 „Ošupe-Zvidziena-Smaudži” posmam Ošupes pagasta
Ošupes ciema teritorijā nosaukumu „Liepu iela” (ciema teritorijas apstiprinātas 18.09.2008.
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ar Ošupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Madonas rajona Ošupes
pagasta teritorijas plānojums”);
2. Piešķirt valsts autoceļa V843 „Barkava – Lubāna” posmam Ošupes pagasta Degumnieku
ciema teritorijā nosaukumu „Skolas iela” (ciema teritorijas apstiprinātas 18.09.2008. ar
Ošupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Madonas rajona Ošupes pagasta
teritorijas plānojums”);
3. Piešķirt valsts autoceļa V868 „Meirāni-Degumnieki-Zvidziena” posmam Ošupes pagasta
Degumnieku ciema teritorijā nosaukumu „Zvidzienas iela” (ciema teritorijas apstiprinātas
18.09.2008. ar Ošupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Madonas rajona
Ošupes pagasta teritorijas plānojums”).
22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.¹ daļā noteikto, ka zemes pastāvīgie lietotāji, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas.
Ja bijušais zemes lietotājs neizmanto nomas pirmtiesības uz neapbūvētu zemi līdz 2011.gada
1.jūnijam, tad saskaņā ar likuma Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos 4. panta ceturto
daļu, lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem
pašvaldība un iesniedz Valsts Zemes dienestā.
Noklausījusies Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāja Ivara Miķelsona sniegto informāciju,
ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Izbeigt zemes lietošanas tiesības bijušajiem neapbūvētās zemes lietotājiem:
N.p.k.

Lietotāja vārds, uzvārds

Kadastra apzīmējums, zemes
gabala nosaukums

1.
2.

Platība (ha)
5,80
0,90
0,70

2. Ieskaitīt minētās zemes rezerves zemes fondā.
23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25 panta (4¹) daļu - ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala
atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību, un likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 13. punktu – pašvaldības autonomā funkcija ir saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, ņemot vērā Madonas novada
pašvaldības domes teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Daiga
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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 lietošanas tiesības D.I.A. uz apbūvētu lauku apvidu zemi
„xxx” ar kadastra
apzīmējumu xxx un platību 4,80 ha .
1.1. Noteikt zemes platību 1,00 ha Madonas novada Bērzaunes pagasta „xxx ” ēku un
būvju uzturēšanai;
1.2. Noteikt zemes gabala lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
1.3. Veicot zemes kadastrālo mērīšanu , zemes gabala platība var tikt precizēta;
1.4. Uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldei noslēgt zemes nomas līgumu ar D.I.A. par noteikto
zemes platību 1,00 ha, Madonas novada Bērzaunes pagasta “xxx”, ievērojot 2005.gada
30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” nosacījumus.
2. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A.D. uz apbūvētu lauku apvidu zemi “xxx” ar kadastra
apzīmējumu xxx un platību 25,30 ha.
2.1. Noteikt zemes platību 3,00 ha Madonas novada Bērzaunes pagasta “ xxx ” ēku un
būvju uzturēšanai
2.2. Noteikt zemes gabala lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101)
2.3. Veicot zemes kadastrālo mērīšanu, zemes gabala platība var tikt precizēta.
2.4. Uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldei noslēgt zemes nomas līgumu ar A.D. par noteikto
zemes platību 3,00 ha Madonas novada, Bērzaunes pagasta “xxx”, ievērojot 2005.gada
30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” nosacījumus.
3. Brīvās zemes ieskaitīt rezerves zemes fondā.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža iela 13a, Valmiera, LV 4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24. Par ēkas „Tautas nams” Mārciena, Mārcienas pagasts, nojaukšanu
ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja
Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Nolūkā nodrošināt Mārcienas ciema iedzīvotājiem sakārtotu vidi un ēka īpašumā „Tautas
nams” Mārciena kadastra apzīmējums 70740040146004 sakarā ar tās šā brīža tehnisko stāvokli ir
lietošanai bīstama, un tā ar savu pastāvēšanu apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā
Mārcienas ciema vides ainavu.
Saskaņā ar Civillikuma 1084. pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam , lai
aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne
kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.
Būvniecības likuma 31. pantā noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi
tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam tā jāsaved kārtībā vai
jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084. panta noteikumiem.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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
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ZOMEROVSKIS), PRET - NAV; ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā Madonas novada pašvaldības domes sēdē.
25. Par Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6__”Par kārtību, kādā
Madonas novada iedzīvotāji tiks iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi” Madonas novada pašvaldībā””
ZIŅO: Gundars RIEKSTIŅŠ – Sociālā dienesta vadītājs
Gundars Riekstiņš informē, ka ir izstrādāti saistošie noteikumi par kārtību, kādā Madonas
novada iedzīvotāji tiks iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Madonas novada pašvaldībā.
Noklausījusies Gundara Riekstiņa sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus,
ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes 15.03.2012. lēmumu
(Protokols Nr. 03., 2. p.), atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par kārtību, kādā Madonas

novada iedzīvotāji tiks iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Madonas novada pašvaldībā””. (Pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Madonas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis”.
4. Pašvaldība saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā internetā, saistošo
noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta pārvaldēs.

26. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa ievēlēšanu
ZIŅO: Gundars RIEKSTIŅŠ – Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētājs
Gundars Riekstiņš informē, ka ir nepieciešams ievēlēt jaunu Dzīvokļu jautājumu komisijas
locekli.
Noklausījusies Gundara Riekstiņa sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus,
pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes 15.03.2012.
lēmumu (Protokols Nr. 03., 6. p.), atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Ievēlēt ELGU KIŠŅAKOVU p.k. xxx par Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisijas locekli ar 2012.gada 2.aprīli.
27. Par atteikumu pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu
ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Ministru kabineta
25.04.2006. noteikumu Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite,
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novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana
valsts budžetā” 26.4.punktu un Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo
daļu, valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ar 18.01.2012. vēstuli Nr. 4.17/542 piedāvā
pašvaldībai pārņemt pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu
Biržu ielā 14, Madonā (kadastra Nr. 7001 001 0683).
Iesniegumam pievienots Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāra J.Branta akts par
mantojuma lietas izbeigšanu. Aktā minēts, ka uz nekustamo īpašumu ir nostiprināta hipotēka par
labu VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, kur palikušas neizpildītas kredītsaistības LVL
53056,39 apmērā.
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pilnvarnieks SIA „Hipotēku bankas nekustamā
īpašuma aģentūra” 01.03.2012. paziņoja, ka VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” ir saņēmusi
atzinumu par nekustamā īpašuma novērtējumu LVL 32000,- (trīsdesmit divi tūkstoši latu) apmērā.
SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” izskatīs jautājumu par nekustamā īpašumu
pārdošanu pašvaldībai par iepriekšminēto summu. Ja būs nepieciešams, tad VAS „Latvijas
Hipotēku un zemes banka” izlemts jautājumu par nekustamā īpašuma vērtības samaksas kārtību un
termiņiem, neizslēdzot iespēju sadalīt atmaksas termiņus.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju adresē Biržu iela 14, Madonā no
2006.gada ir deklarētas divas personas: Ilga Visocka un Roberta Visocka.
Nekustamā īpašuma platība ir: zeme – 1162 m2, māja – 131,9 m2.
Noklausoties sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā Madonas
novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Nepārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu – Latvijas valstij
piekrītošo nekustamo īpašumu Biržu ielā 14, Madonā (kadastra Nr. 7001 001 0683).
28. Par zemesgabalu daļu maiņu
ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists
Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 28.03.2011. saņēma V.G.
iesniegumu ar lūgumu pārdot vai mainīt Pašvaldībai piederošā īpašuma Skolas ielā 3, Kusā,
Aronas pagastā (kadastra Nr. 7042 006 0658, reģistrēts Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 1000 00136 4761, platība 21926 kv. m. (2,1926 ha)) daļu ar viņai piederošā īpašuma xxx,
Kusā, Aronas pagastā (kadastra Nr. xxx, reģistrēts Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
xxx, platība 1381 kv. m.) daļu.
Ar Pašvaldības domes 28.04.2011. lēmumu „Par zemes robežu pārkārtošanu īpašumiem
Aronas pagasta, Kusa, xxx” (protokols Nr. 9., 39.p.) tika nolemts:
- veikt robežu pārkārtošanu pašvaldībai piederošajam īpašumam Skolas iela 3 ar kadastra
apzīmējumu 7042 006 0658 un V.G.i piederošajam īpašumam xxx ar kadastra apzīmējumu xxx,
Aronas pagastā, ar nosacījumu, ka V.G., dzīvojoša xxx, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā,
mērniecības darbus un zemes ierīcības projektu izstrādi veic par saviem līdzekļiem;
- apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0658 un 7042 006 0509 robežu pārkārtošanai.
Pašvaldībai piederošais zemesgabals Skolas ielā 3 tiek izmantots pašvaldībai piederošas
iestādes – Kusas pamatskola ēku uzturēšanai.
Ar Pašvaldības domes 29.11.2011. lēmumu „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”
(protokols Nr. 21., 37.p.) tika apstiprināts zemes ierīcības. Robežu pārkārtošanas rezultātā:
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- pašvaldībai piederošajam īpašumam Skolas ielā 3 (kadastra apzīmējums 7042 006 0658)
tiek atdalīts zemesgabals 513 kv. m. platībā un pievienots V.G. piederošajam īpašumam xxx
(kadastra apzīmējums xxx);
- V.G. piederošajam īpašumam xxx (kadastra apzīmējums xxx) tiek atdalīts zemesgabals xxx
kv. m. platībā un pievienots pašvaldībai piederošajam īpašumam Skolas ielā 3 (kadastra
apzīmējums 7042 006 0658).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams
publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai.
Noklausoties sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu un 5.panta pirmo
daļu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pārkārtojot zemesgabalu robežas, mainīt pašvaldībai piederošā zemesgabala Skolas ielā 3,
Kusā, Aronas pagastā (reģistrēts Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000
00136 4761, platība 21926 kv. m. (2,1926 ha), kadastra apzīmējums 7042 006 0311) daļu
xxx kv. m. platībā pret V.G. (p.k xxx) piederošā zemesgabala xxx, Kusā, Aronas pagastā
(reģistrēts Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. xxx, platība xxx kv. m., kadastra
apzīmējums xxx) daļu xxx kv. m. platībā.
2. Ņemot vērā to, ka zemesgabalu maināmās daļas atrodas blakus un to platības ir identiskas,
neveikt zemesgabalu daļu novērtēšanu.
29. Par pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošo
kapitālsabiedrību peļņas izlietošanu
ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, turpmāk tekstā
„Likums”, 3.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām
un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo
peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā pašvaldības
kapitālsabiedrības un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības iemaksā
pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas).
Likuma 4.panta trešā daļa nosaka, ka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pati pašvaldība, tās
kapitāla daļām atbilstošās dividendes ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.
Likuma 37.pants nosaka, ka kapitāla daļu turētājs var noteikt kapitālsabiedrības peļņas
izlietošanas principus, ievērojot likumos, Ministru kabineta noteikumos un apstiprinātajās nozares
attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteiktos
mērķus un uzdevumus.
Likuma 48.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt
lēmumus par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu.
Noklausoties sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, pamatojoties uz Likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otro daļu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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
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ZOMEROVSKIS), PRET - NAV; ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Nepieprasīt peļņas daļu no pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā
ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām.
2. Uzdot kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, lemjot par peļņas izlietošanu, noteikt, ka peļņa
izlietojama iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un/vai uzņēmuma attīstības
vajadzībām.
3. Lēmums ir spēkā arī attiecībā uz kapitālsabiedrību peļņu, kuras tās gūs turpmākajos
gados, izņemot gadījumus, ja pašvaldības dome lems savādāk.
30. Par zemesgabala nodošanu nomā ar apbūves tiesībām
ZIŅO: Artūrs VĪlE – BĒRZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta pirmajai daļai un likuma
2.pielikuma 59.punktam Vestienas pagasta pašvaldība tika iekļauta Pašvaldības sastāvā. Likuma
Pārejas noteikumu 3.punkts nosaka, ka Vestienas pagasta pašvaldībai bija jāpilda savas funkcijas
un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās
ievēlētās attiecīgās pašvaldības domes pirmajai sēdei, proti, Pašvaldības domes pirmajai sēdei.
Savukārt likuma Pārejas noteikumu 13.punkts nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes pirmo
sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju)
pilnvaras, kā arī novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Ņemot vērā iepriekšminēto, Vestienas pagasta
pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja ir Pašvaldība.
Ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus, Vestienas pagasta pašvaldība 21.11.2007. pieņēma
lēmumu „Par juridisko un fizisko personu iesniegumiem” (protokols Nr. 15.), ar kuru nolēma:
Uzņemt M.V, M.Z., KA., R.P., J.G., I.Ā., L.P., E.A., I.S., G.V., D.G., E.B., I. S., I. E., E. K. un I.
Z. apbūves gabalu privātmāju būvniecībai pieprasījušo personu sarakstā.
Pēc 31.12.2007. uzsākt detālplānojuma izstrādi Vestienas pagasta pašvaldībai piekrītošajā
zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 70960070162.
Pēc detālplānojuma apstiprināšanas piešķirt iepriekšminētajām personām apbūves gabalu
atbilstoši plānojumam.
Vestienas pagasta pašvaldība 15.10.2008. pieņēma lēmumu „Par personu sarakstu apbūves
gabalu nomai īpašumā „Plašumi”” (protokols Nr. 12., 6.p.), ar kuru apstiprināja to personu
sarakstu, kuras ar iesniegumu lūgušas iznomāt apbūves vajadzībām zemesgabalus Vestienas
pagasta pašvaldībai piekrītošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 70960070162. Sarakstā
iekļautas tās pašas personas, kuras minētas Vestienas pagasta pašvaldība 21.11.2007. lēmumā „Par
juridisko un fizisko personu iesniegumiem” (protokols Nr. 15.).
Madonas novada pašvaldības Madonas novada būvvalde 29.11.2011. apstiprināja zemesgabala
ar kadastra apzīmējumu 70960070162 zemes ierīcības projektu, kur zemesgabals ir sadalīts 15
atsevišķos zemesgabalos ar kopējo platību 15,5 ha. Zemesgabals saskaņā ar teritoriālo plānojumu
ir paredzēts kā savrupmāju apbūves teritorija.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 22.pants nosaka, ka:
(1) Valstij vai pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt atsavināti Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā vai iznomāti. Valstij vai pašvaldībai piederoši
neapbūvēti zemesgabali var tikt iznomāti ar apbūves tiesībām, ievērojot šā panta noteikumus.
(2) Lēmumu par valstij vai pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves
tiesībām pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome. Ja tiek iznomāts valstij vai
pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam
rodas tiesības prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala
ir uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) un īpašuma
tiesības uz tām ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
22

(3) Neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā gadījumā, ja
pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1
panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes
nomu” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā
esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. Šie noteikumi
stājās spēkā 09.11.2007.. Līdz tam spēkā bija Ministru kabineta 03.10.1995. noteikumi Nr.
292 "Noteikumi par valsts zemes nomu", kuri neparedzēja pašvaldībai pienākumu izliek redzamā
vietā pašvaldības domes ēkā informāciju par iznomājamajiem zemesgabaliem.
Tāpēc pašvaldības dome uzskata, ka jāņem vērā Vestienas pagasta pašvaldības lēmumus par
zemesgabalu piešķiršanu nomā konkrētajām personām un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
70960070162 atsevišķie zemesgabali jāiznomā Vestienas pagasta pašvaldības lēmumos
norādītajām personām.
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes
nomu” 22.punkts nosaka, ka iznomātājs rakstiski uzaicina personu noslēgt nomas līgumu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Informēt xxx par iespēju noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām par zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 70960070162 atsevišķo zemesgabalu, vēstulei pievienojot nomas
līguma projektu. Vēstulē norādīt, ka atbilde jāsniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc
vēstules saņemšanas, un ka atbildes nesniegšanas gadījumā persona zaudē tiesības prasīt
noslēgt nomas līgumu.
2. Ja persona rakstiski izsaka piekrišanu slēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām, tad
atsevišķo zemesgabalu reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un jautājumu par
nomas līguma slēgšanu virzīt uz pašvaldības domes sēdi. Nomas līguma paraugs pielikumā.
3. Ja uz atsevišķā zemesgabala nomu nepiesakās persona, kurai ir tiesības uz to pieteikties, tad
par zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām izlikt Madonas novada pašvaldības ēkā un
Vestienas pagasta pārvaldes ēkā, nosakot termiņu iesniegumu iesniegšanai;
4. Šī lēmuma 1., 2. un 3.punktā minētās darbības uzdot veikt Madonas novada pašvaldības
Vestienas pagasta pārvaldei.
31. Par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar tiesas spriedumu
ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists
Ar Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 02.11.2007. spriedumu civillietā Nr.
C23051507 tiesa nosprieda piedzīt no Madonas novada pašvaldības par labu I.P. zaudējumu
atlīdzību LVL xxx apmērā, izdevumus par valsts nodevas samaksu LVL xxx apmērā, ar lietas
izskatīšanu saistītos izdevumus LVL xxx apmērā, kā arī kancelejas nodevu LVL xxx apmērā,
kopā LVL xxx. Tiesa noraidīja I.P. prasību par zaudējumu LVL xxx apmērā piedziņu.
Par tiesas spriedumu gan Madonas novada pašvaldība, gan I.P. iesniedza kasācijas sūdzības.
Ar LR Augstākās tiesas Senāta 22.02.2012. spriedumu lietā Nr. SKC – 62/2012 Vidzemes
apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 02.11.2007. spriedums civillietā Nr. C23051507 atstāts
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negrozīts, bet abas kasācijas sūdzības tika noraidītas. Augstākās tiesas Senāta spriedums nav
pārsūdzams un tas ir stājies spēkā tā pasludināšanas brīdī.
Noklausoties sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, pamatojoties uz Likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otro daļu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Izpildīt Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 02.11.2007. spriedumu
civillietā Nr. C23051507, samaksājot I.P. (p.k. xxx) zaudējumu atlīdzību LVL xxx apmērā,
izdevumus par valsts nodevas samaksu LVL xxx apmērā, ar lietas izskatīšanu saistītos
izdevumus LVL xxx apmērā, kā arī kancelejas nodevu LVL xxx apmērā, kopā LVL xxx no
Liezēres pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem, kas iegūti no nekustamā īpašuma „Lubejas
pagasta nams” pārdošanas.
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 51-1, Madonā nosacītās cenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja
Ar Madonas novada pašvaldības 2011.gada 29.novembra domes lēmumu (prot.Nr.21;
47.p.) atsavināšanai – pārdošanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli tika nodots pašvaldības
nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums ar adresi Rūpniecības iela 51-1, Madona.
2012.gada 26.janvārī SIA “Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” ir veicis nekustamā īpašuma
novērtējumu, pamatojoties uz Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (LVS 401-0/4), saskaņā ar
kuru nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 2012.gada 10.janvāri ir LVL 500,00 (pieci simti lati).
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības grāmatvedības sniegto informāciju, izdevumi par
īpašuma sagatavošanu atsavināšanai - novērtējuma veikšanu ir LVL 175,00 (viens simts
septiņdesmit pieci lati).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka- Publisku personu
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus
var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa paredz - Izsoles
noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles
noteikumos var iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta vai atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcijas lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju
(amatpersonu), kura apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles
rīkotāja darbībām.
Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, LR Ministru
Kabineta noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašumu ar adresi Rūpniecības iela
51-1, Madona nosacīto cenu LVL 950,00 (deviņi simti piecdesmit lati).
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2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašumu ar adresi Rūpniecības iela
51-1, Madona izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).
3. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai
organizēt nekustamā īpašuma izsoli.
33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priežu ielā 13-21,Madonā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja
Ar Madonas novada pašvaldības 2011.gada 29.novembra domes lēmumu (prot.Nr.21;
47.p.) atsavināšanai – pārdošanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli tika nodots pašvaldības
nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu iela 13-21, Madona.
2012.gada 26.janvārī SIA “ Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” ir veicis nekustamā
īpašuma novērtējumu, pamatojoties uz Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (LVS 401-0/4),
saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 2012.gada 10.janvāri ir LVL 7000,00 (septiņi
tūkstoši lati).
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības grāmatvedības sniegto informāciju, izdevumi par
īpašuma sagatavošanu atsavināšanai - novērtējuma veikšanu ir LVL 175,00 (viens simts
septiņdesmit pieci lati).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka - Publisku
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas
atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa paredz -Izsoles
noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles
noteikumos var iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta vai atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcijas lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju
(amatpersonu), kura apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles
rīkotāja darbībām.
Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, LR Ministru
Kabineta noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Priežu iela 1321, Madona nosacīto cenu LVL 7300,00 (septiņi tūkstoši trīs simti lati).
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu iela 1321, Madona izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).
3. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai
organizēt nekustamā īpašuma izsoli.
34. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to
iestāžu amata vienību sarakstos
ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes
23.02.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 58.p.), ņemot vērā Madonas novada pašvaldības
domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Daiga MADERNIECE,
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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. Izdarīt sekojošus grozījumus Aronas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu vienību
sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Palielināt amata vienībai kapu pārzinis, profesijas kods 515120 amata vienību skaitu no 0,2 uz
0,85, nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 170,00
2. Izdarīt sekojošus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu
vienību sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Palielināt amata vienībai kapu pārzinis, profesijas kods 515120 amata vienību skaitu no 0,65 uz
0,71, nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 142,00
3. Izdarīt sekojošus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu
vienību sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Palielināt amata vienībai kapu pārzinis, profesijas kods 515120 amata vienību skaitu no 0,8 uz
1,08, nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 216,00
4. Izdarīt sekojošus grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu
vienību sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Izveidot jaunu amata vienību - kapu pārzinis, profesijas kods 515120, amata vienību skaits 0,51,
nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 102,00
5. Izdarīt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu
vienību sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Izveidot jaunu amata vienību - kapu pārzinis, profesijas kods 515120, amata vienību skaits 0,35,
nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 70,00
6. Izdarīt sekojošus grozījumus Liezēres pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu
vienību sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Izveidot jaunu amata vienību - kapu pārzinis, profesijas kods 515120, amata vienību skaits 0,75,
nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 150,00
7. Izdarīt sekojošus grozījumus Mētrienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu
vienību sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Izveidot jaunu amata vienību - kapu pārzinis, profesijas kods 515120, amata vienību skaits 0,27,
nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 54,00
8. Izdarīt sekojošus grozījumus Sarkaņu pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu
vienību sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Palielināt amata vienībai kapu pārzinis, profesijas kods 515120 amata vienību skaitu no 0,27 uz
0.34, nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 68,00
9. Izdarīt sekojošus grozījumus Vestienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amatu
vienību sarakstā ar 2012.gada 1.martu:
Izveidot jaunu amata vienību - kapu pārzinis, profesijas kods 515120, amata vienību skaits 0,67,
nosakot amatalgas likmi LVL 200,00, mēneša algas fondu LVL 134,00
35. Par zemes gabala iegādi xxx, Madonā
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Lai īstenotu sporta halles 2. kārtas būvniecības ieceri Madonas novada pašvaldībai
piederošā zemes gabalā Gaujas ielā 13 ir nepieciešama papildus teritorija. Ir panākta ar blakus
pieguļošā zemes gabala xxx kadastra apzīmējums xxx) īpašnieci A.V. vienošanās par viņai
piederošā zemes gabala atsavināšanu.
Minētais zemesgabals būtu nepieciešams pašvaldības funkcijas nodrošināšanai saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu – pašvaldības funkcija ir veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
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Noklausoties sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu
un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pirkt A.V. piederošo nekustāmo īpašumu xxx, Madonā xxx kv.m. platībā, kadastra apzīmējums
xxx par LVL xxx no Madonas atlikuma uz 31.12.2011.
2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu.
36. Par Vides pārraudzības valsts biroja Atzinuma Nr.13, no 21.12.2011. akceptu
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
2011.gada 23. decembrī Madonas novada pašvaldībā reģistrēts Nr. 2.1.3.1.\11\3451\
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.13, no 21.12.2011., par smilts ieguves derīgo
izrakteņu atradnē „Apšēni” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.
Atzinums par SIA „LUDUSS” izstrādāto noslēguma ziņojumu par smilts ieguves
iespējamību derīgo izrakteņu atradnē „Apšēni”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā
ietver sekojošus secinājumus:
1. karjera izstrāde būtiski neietekmēs gaisa piesārņojumu;
2. vasaras sausajā periodā jānodrošina ceļa klātnes laistīšana no karjera līdz autoceļam
P 82 „Jaunkalsnava – Lubāna”;
3. iespējamā trokšņa samazināšanai karjera daļā, kas pieguļ mājām „Aronieši” un
„Āpši” jāizveido 2,7m augsts zemes valnis. Nepieciešamības gadījumā jāveic arī citi
pasākumi;
4. tehnoloģisko notekūdeņu veidošanās nav paredzēta, jo iegūstamo smilti nav paredzēts
skalot;
5. jāseko piegulošo māju ūdens līmenim akās. Ja nepieciešams, jānodrošina alternatīva
ūdens apgāde;
6. karjera izstrāde neradīs būtiskas hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņas,
līdz ar to neradīs ietekmi uz apkārtnes ekosistēmām kopumā;
7. karjera ierīkošana īpašumos „Kalna Apšēni” un „Krasta Apšēni” nav pretrunā
ar Madonas novada domes Saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas
plānoto ( atļauto ) izmantošanu” p.5 ietverto Kalsnavas pagasta
teritorijas plānojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta 1, 2, punktu un
Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.13 par smilts ieguves derīgo izrakteņu
ieguves atradnē „Apšēni” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Akceptēt Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu Nr. 13 par smilts ieguves derīgo
izrakteņu atradnē „Apšēni” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.
Paredzētās darbības ierosinātājs: Inga Zariņa,
Ziņojuma izstrādātājs: SIA „LUDUSS”.
Paredzētās darbības vieta: Kalsnavas pagasts, Madonas novads.
Pielikumā : Vides pārvaldes valsts biroja Atzinums Nr.13 par smilts ieguves derīgo izrakteņu
atradnē „Apšēni” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu .
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37. Par pilsētu zemes piederību, piekritību
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 4.daļu, 6.daļu, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 11.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Madonas novada pašvaldībai Madonas pilsētā piekrīt un zemes reformas laikā ir
ierakstāmas zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda šādas pilsētas zemes vienības:
Zemes vienības
atrašanās vieta

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes
vienības
platība(veicot

Pamatojums -normatīvie akti
par pašvaldībai piekrītošajām
zemēm

zemes vienības
kadastrālo
uzmērīšanu,
zemes vienības
platība var tikt
precizēta)

Madona, Madonas
novads

70010011622

1633kv.m.

Madona, Madonas
novads

70010011625

977kv.m.

Madona, Madonas
novads

70010011646

1948kv.m.

Madona, Madonas
novads

70010011648

762kv.m.

Madona, Madonas
novads

70010011827

3747kv.m.

Madona, Madonas
novads

70010011842

600kv.m.

Madona, Madonas
novads

70010011037

900kv.m.
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Likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 4.punkts
Likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 4.punkts
Likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 4.punkts
Likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 4.punkts
Likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 4.punkts
Likums „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 2.daļas 1. punkts

38. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra nr. 70660010056
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Uz zemes gabala „Smecere”, kadastra Nr. 70660010056 Lazdonas pagasts ir veikta meža
zemes transformācija, saskaņā ar meža zemes transformācijas atļauju Nr.2858.
Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
3.daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Nekustamam īpašumam zemes gabalam kadastra Nr. 70660010056, 115,5 ha platībā mainīt zemes
lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 115,04 ha
platībā NĪLM kods 0201, un Juridisko personu īpašumā esošo ūdeņu teritorijas 0,46 ha platībā
NĪLM kods 0302.
39. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70010010281
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Zemes vienībai kadastra apzīmējums 70010010281 Raiņa iela 49, Madona, Madonas
novads, noteiktais zemes lietošanas veids neatbilst Madonas pilsētas teritorijas plānojumam un
reālai situācijai dabā.
Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas
mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.
daļas 18.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nekustamam īpašumam zemes gabalam kadastra apzīmējums. 70010010281 noteikt zemes
lietošanas mērķi
– Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem NĪLM kods 0502, 17394 kv.m.
platībā.
– Fizisko vai juridisko personu īpašumā esošo ūdeņu teritorijas NĪLM kods 0302,
6469kv.m.
– Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes NĪLM kods 0501, 23393 kv.m.
– Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme NĪLM kods 0600, 2590 kv.m.
40. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra nr. 70010011063
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Uz zemes gabala Rūpniecības iela 49A, kadastra Nr. 70010011063 Madona atrodas veikals
un degvielas uzpildes stacijas nojume.
Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
3.daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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Nekustamam īpašumam zemes gabalam kadastra Nr. 70010011063, 6583kv.m. platībā mainīt
zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūve 6583kv.m. platībā NĪLM kods 0801
(tajā skaitā iekļauta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 700100110638001).
41. Par Spodrības mēneša noteikšanu
Ziņo: Guntis ĶEVERIS - Madonas pilsētas pārvaldnieks
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Spodrības mēnesi Madonas pilsētā laika posmā no 2012. gada 10. aprīļa līdz 10.
maijam
2. Spodrības mēneša laikā dārza atkritumus un zaļo masu, kas sakrauta BigBag maisos
(maisus var saņemt Īpašumu uzturēšanas nodaļā Gaujas ielā 37, Madonā) un pieteikti
izvešanai līdz 2012. gada 7. maijam (ieskaitot) Madonas pilsētā izvest bez maksas.
3. Uzdot Madonas novada pagastu pārvalžu vadītājiem izsludināt Spodrības mēnesi un talkas
norises vietas savā pagasta teritorijā.
4. Aicināt Madonas novada iedzīvotājus piedalīties 21.04.2012. Lielajā Talkā.
42. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu
aktivitāšu īstenošanai
ZIŅO: Biruta VINDELE - Finanšu nodaļas vadītāja
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu
un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu Ls 14206.00 Mārcienas pamatskolas otrā stāva klašu telpu daļējai
renovācijai (kods 2200) no Madonas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma.
2. Piešķir finansējumu Ls 500.00 Bērzaunes pagasta pārvaldei elektrības pieslēguma
ierīkošanai (kods 2200) dzīvojamai mājai „Oliņi” no Madonas novada pašvaldības budžeta
līdzekļu atlikuma.
3. Piešķirt finansējumu Madonas kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšanai Ls 15590.20
(kods 5200) no SIA „Vidzeme 90” bankas garantijas un Ls 10091.00 (kods 5200) no
Madonas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma.
4. Piešķirt Īpašuma uzturēšanas nodaļai pamatlīdzekļu iegādei Ls 4013.00 (kods 5200) no
Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.
5. Piešķirt Madonas novada pašvaldības domei datortehnikas iegādei Ls 13164.00 (kods
5200) , telpu remontam Ls 4550.00 (kods 2200), pārējo pamatlīdzekļu iegādei Ls 7903.00
(kods 5200) no Madonas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma.
6. Piešķirt projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcijas I kārta” realizācijai Ls 684.00
(kods 5200) no SIA „Abrasiv” bankas garantijas.
7. Piešķirt Madonas Valsts ģimnāzijai tautas tērpu izgatavošanai Ls 600,00 (kods 1100
Ls193,00 kods 1200 Ls 47.00 kods 2200 Ls 180.00 kods Ls 180.00) no Madonas budžeta
līdzekļu atlikuma.
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8. Piešķirt PII „Kastanītis” remontiem Ls 1570.00 (kods 2300 ) no Madonas budžeta līdzekļu
atlikuma.
9. Piešķirt Bērnu un jauniešu centram remontiem Ls 1590.00 (kods 2200 Ls 190 kods 2300 Ls
1400) no Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.
10. Piešķirt Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolai remontiem Ls 309.00 (kods 2200) no
Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.
11. Piešķirt Madonas Valsts ģimnāzijai remontiem Ls 1000.00 (kods 2200 Ls 500 kods 2300
Ls 500.00)no Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.
12. Piešķirt Madonas pilsētas 1.vidusskolai remontiem Ls 2800.00 (kods 2200) no Madonas
budžeta līdzekļu atlikuma.
13. Piešķirt Madonas pilsētas labiekārtošanai un dekorēšanai Ls 25200.00 (kods 2200 Ls
13950.00 kods 2300 Ls 11250.00 ) no Madonas budžeta līdzekļu atlikuma.
14. Piešķirt Madonas pansionātam remontiem Ls 500.00 (kods 2300) no Madonas budžeta
līdzekļu atlikuma.
15. Piešķirt Madonas pilsētas 2.vidusskolai remontiem Ls 19982.00 (kods 2200) no Madonas
budžeta līdzekļu atlikuma.
16. Piešķirt nedzīvojamo telpu (jumtu) remontam Ls 7350.00 (kods 2200) no Madonas
budžeta līdzekļu atlikuma.
17. Piešķirt finansējumu darbinieku motivēšanai no Madonas novada pašvaldības budžeta
līdzekļu atlikuma saskaņā ar tabulu Nr.1.

43. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
ZIŅO: Biruta VINDELE _ Finanšu nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2. punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. pantu,
ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 „Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada
budžeta grozījumiem” (Pielikumā)
44. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
ZIŅO: Gundars RIEKSTIŅŠ – sociālā dienesta vadītājs
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā
Sociālo jautājumu komitejas 15.03.2012. sēdes lēmumu (Protokols Nr. 03, 1. p.), ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

31

Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.
2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 5 Grozījumi Madonas novada pašvaldības domes
30.07.2009 saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem”;
Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības
domes 30.07.2009 saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem”” projektu
45. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu
un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”
Ziņo: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja
Evita Zāle informē, ka ir nepieciešams veikt grozījumus 2009.gada 26.novembrī
apstiprinātajā Madonas novada pašvaldības nolikumā “ Par darba samaksu un sociālajām
garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”.
Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Madonas novada pašvaldības 2009.gada 26.novembrī apstiprinātajā
nolikumā „Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai
pakļautajās institūcijās”:
1.1. Papildināt nolikumu ar 7.3.1.punktu šādā redakcijā:
“Pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) var tikt piešķirta piemaksa par personisko darba
ieguldījumu un darba kvalitāti ar iestādes vadītāja rīkojumu, kas izdots, ņemot vērā iestādei
piešķirtos budžeta līdzekļus darbinieku atlīdzībai un saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likuma 14.panta divpadsmitajā daļā noteikto
piemaksas apmēru un piešķiršanas kārtību.”
(Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 20 procentus no amatpersonai (darbiniekam)
noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un
pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā.)
1.2. Papildināt nolikumu ar 9.3.1.punktu šādā redakcijā:
“Pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā piešķirams un izmaksājams Ministru
kabineta noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku sociālajām garantijām” noteiktajā kārtībā amatpersonai (darbiniekam) noteiktās
mēnešalgas apmērā. Pabalsta apmēru 2012.gadā nosaka iestādes vadītājs, atbilstoši Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likuma Pārejas noteikumu
8.6punkta 4)apakšpunktam.”
(2012.gadā pabalsts nepārsniedz 50 procentus no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās
mēnešalgas, bet ne mazāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā)
1.3. Nolikuma 9.5.punktā svītrot teikumu: “Papildatvaļinājuma laikā netiek izmaksāta
piemaksa citam darbiniekam par promesošā darbinieka aizvietošanu” .
1.4. Papildināt nolikumu ar 9.8.punktu šādā redakcijā:
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“Pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) var tikt piešķirts atvaļinājuma pabalsts ar
iestādes vadītāja rīkojumu, kas izdots, ņemot vērā iestādei piešķirtos budžeta līdzekļus
darbinieku atlīdzībai un saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku)
atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.apakšpunktā noteikto pabalsta izmaksas apmēru un
kārtību. 2012.gadā iestādes vadītājs, nosaka atvaļinājuma pabalsta apmēru atbilstoši Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likuma Pārejas noteikumu
8.6punkta 8)apakšpunktam .”
(līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā. 2012.gadā – līdz 25
procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā)
1.5. Papildināt nolikumu ar 9.9.punktu šādā redakcijā:
“Pašvaldības amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirta naudas balva sakarā ar
amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu
(notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu
sasniegšanā. Naudas balva var tikt piešķirta ar iestādes vadītāja rīkojumu, kas izdots, ņemot
vērā iestādei piešķirtos budžeta līdzekļus darbinieku atlīdzībai un saskaņā ar Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas
5.apakšpunktā noteikto maksimālo naudas balvas izmaksas apmēru”.
(ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā)
1.6. Papildināt nolikumu ar 9.10.punktu šādā redakcijā:
“ Pašvaldības amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu
vecumam var tikt piešķirts pabalsts ar iestādes vadītāja rīkojumu, kas izdots, ņemot vērā
iestādei piešķirtos budžeta līdzekļus darbinieku atlīdzībai un saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 7.apakšpunktā
noteikto pabalsta izmaksas apmēru”.
(līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā)
1.7. Papildināt nolikumu ar 9.11.punktu šādā redakcijā:
„Pašvaldības iestādes vadītājs, izvērtējis darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas
nepieciešamību, iestādes budžeta līdzekļu ietvaros var norīkot darbinieku paaugstināt
kvalifikāciju, nosakot, vai mācību izdevumi tiek segti vai kompensēti, kā arī nosakot to, vai ir
saglabājama mēnešalga.”
2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 2012.gada 1.aprīli.
46. Par Latviešu Dziesmu svētku muzeja izveidošanas darba grupas izveidi
ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktora
M.Berga iesniegumu Reģ.Nr.MNP/2.1.3.2./12/592 par Latviešu Dziesmu svētku muzeja darba
grupas izveidi.
Noklausījusies Jāņa KĻAVIŅA sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos
priekšlikumus, Madonas novada pašvaldības Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju
lēmumus, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt Latviešu dziesmu svētku muzeja izveidošanas darba grupu sekojošā sastāvā:
Jānis Kļaviņš - Kultūras nodaļas vadītājs, Solvita Seržāne - Izglītības nodaļas vadītāja, Arnolds
Klotiņš - muzikologs, Jānis Erenštreits - diriģents, Artis Kumsārs - deputāts, Jānis Sprancmanis -
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diriģents, Jānis Bērziņš - kultūras darbinieks, Juris Jātnieks - vides aktīvists, Ilona Gleizde attīstības nodaļas speciāliste, Jānis Liepiņš - arhitekts.
Par darba grupas vadītāju apstiprināt J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktoru Mārtiņu
Bergu.
47. Par „Ģitāristu sesijas 2012” atbrīvošanu no Madonas kultūras nama telpu nomas maksas
ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi „Ģitāristu sesijas 2012” organizatora Imanta
Pulksteņa iesniegumu Reģ.Nr.MNP/2.1.3.2./11/3400 par „Gitāristu sesijas 2012” atbrīvošanu no
Madonas kultūras nama telpu nomas maksas.
Noklausījusies J.KĻAVIŅA sniegto informāciju ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus,
ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atbrīvot „Ģitāristu sesijas 2012” organizatoru Imantu Pulksteni no Madonas kultūras nama
telpu nomas maksas.
48. Par M.Brauna jubilejas koncertuzveduma „Mauglis” atbrīvošanu no Madonas kultūras
nama telpu nomas maksas
ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi producenta Jura Millera iesniegumu
Reģ.Nr.MNP/2.1.3.1./12/376 par M.Brauna jubilejas koncertuzveduma „Mauglis” atbrīvošanu no
Madonas kultūras nama telpu nomas maksas.
Noklausījusies J.KĻAVIŅA sniegto informāciju ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus,
Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR- 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atbrīvot M.Brauna jubilejas koncertuzveduma „Mauglis” organizatoru - SIA „Producents” no
Madonas kultūras nama telpu nomas maksas.
49. Par naudas piešķiršanu A.K. „Stipruma grāmatas” izdošanai
ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi A.K. iesniegumu Reģ.Nr.MNP/2.1.3.6./12/222.
Noklausījusies J.KĻAVIŅA sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus,
Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR- 13
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 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 naudas līdzekļus LVL xxx apmērā A.K. „Stipruma grāmatas” izdošanai:
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–

LVL xxx no kultūras pasākumu nesadalītajiem līdzekļiem;

–

LVL xxx no sabiedrisko attiecību budžetā ieplānotajiem līdzekļiem;

–

LVL xxx no Praulienas pagasta pārvaldes budžeta.

50. Par iekštelpu skeitparka Madonā konstrukciju rekonstruēšanu un jauna seguma
uzklāšanu
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Noklausījusies Māra Gailuma sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus,
Madonas novada Sporta un veselības jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atbalstīt Madonas iekštelpu skeitparka konstrukciju rekonstruēšanu un jauna seguma
uzklāšanu LVL 2903,78 (divi tūkstoši deviņi simti trīs lati) apmērā no Madonas novada
pašvaldības budžeta atlikuma uz gada sākumu.
51. Par finansiālu atbalstu Latvijas Orientēšanās federācijai
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 12.martā ir saņēmusi Latvijas Orientēšanās
federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar
Nr.MNP/2.1.3.1./12/646 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu, Latvijas izlases
dalībniekus J.S. startam Pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā Slovākijā 2012.gada 6.14.jūlijs.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies Māra Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada Sporta un veselības jautājumu komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu no Madonas pilsētas un Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas,
sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 150,00 (viens simts piecdesmit latus) pārskaitot Latvijas
Orientēšanās federācijai.
52. Par Madonas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2012.-2020.
gadam apstiprināšanu
ZIŅO: Gunita KĻAVIŅA – deputāte
Izskatījusi Madonas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2012.2020.gadam projektu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu, noklausījusies G.KĻAVIŅAS sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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
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ZOMEROVSKIS), PRET - NAV; ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2012.2020.gadam.
Madonas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2012.-2020.gadam
pievienota protokolam.
53. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
ZIŅO: Gunita KĻAVIŅA - deputāte
Noklausījusies sniegto informāciju , atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Izglītības un Zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībā’’ ar Ļaudonas pagasta pārvaldes Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centra izstrādāto projekta iesniegumu „Zināt – tas ir stilīgi”. Projekta kopējās izmaksas LVL
2200,00 (divi tūkstoši divi simti lati 00 santīmi)
2. Pilnvarot Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Dreimani parakstīt sagatavoto
projekta iesniegumu.
54. Par Latviešu dziesmusvētku vēstures muzeja metu konkursa izsludināšanu un naudas
līdzekļu piešķiršanu konkursa vajadzībām
ZIŅO: M.BERGS,I.GLEIZDE, J.KĻAVIŅŠ
Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā Madonas novada pašvaldības domes sēdē.
55. Par Madonas novada kultūras pasākumu budžetu 2012.gadam.
ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs
Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas
ieteikumu, izskatījusi Madonas novada pašvaldības kultūras pasākumu budžeta projektu,
noklausījusies Jāņa KĻAVIŅA sniegto informāciju un deputātu izteiktos priekšlikumus, atklāti
balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt Madonas novada kultūras pasākumu budžetu 2012.gadam.
Kultūras pasākumu budžeta projekts pievienots protokolam.
56. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam
ZIŅO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs
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Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 17.02.2012. rīkojumu Nr.66 „Par mācību
literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam” un Madonas novada
pašvaldības Izglītības nodaļas izstrādāto valsts budžeta līdzekļu sadales projektu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies
V.VUCĀNA sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Sadalīt 2012.gadam Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļus LVL 5358,00.
2012.gadam Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadales saraksts pievienots
protokolam.
57. Par 2012.gada budžetā izglītības pasākumiem ieplānoto līdzekļu sadali
ZIŅO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs
Izskatījusi 2011.gada izglītības pasākumu plānoto līdzekļu sadales projektu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies
V.VUCĀNA sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Sadalīt 2012.gada budžetā izglītības pasākumiem paredzētos līdzekļus Ls 30230,00 pēc
klāt pievienotā saraksta.
58. Par grozījumiem Degumnieku pamatskolas nolikumā (24.09.2009. prot. Nr.11;17.p)
ZIŅO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs
Izskatījusi Degumnieku pamatskolas direktores Daigas RUBENES iesniegumu (reģistrēts
Madonas novada pašvaldībā 01.03.2012. Nr.MNP/2.1.3.2./12/557), ņemot vērā Madonas novada
pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies V.VUCĀNA sniegto
informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Izslēgt VIII sadaļu “Skolēnu vecāku (aizbildņu) vispārīgie pienākumi un tiesības.
59. Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu
ZIŅO: Ineta STASJULE – Bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.
Madonas novada pašvaldības ir saņēmusi I.S. iesniegumu (reģistrēts 23.02.2012. Nr.
MNP/2.1.3.6./12/244) par atbrīvošanu no valsts nodevas LVL xxx apmērā par mantojuma
saraksta sastādīšanu. Mantojums tiek pieņemts bērnu vārdā. Ģimenei ir piešķirts trūcīgās
ģimenes statuss.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma 79.panta otro daļu,
kurā noteikts, ka pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevas atvieglojumu, atklāti
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balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Samazināt valsts nodevas par mantojuma saraksta sastādīšanu I.S. 90% apmērā, jo
mantojums tiek pieņemts bērnu L.E.S. vārdā.
60. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā
ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada 27.marta
vēstuli Nr. LAZ/1-10/12/15 ar lūgumu pieņemt lēmumu par piedalīšanos Izglītības un zinātnes
ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „ATBALSTS JAUNIEŠU CENTRU DARBĪBAS
NODROŠINĀŠANAI PAŠVALDĪBĀ”.
Lai nodrošinātu Lazdonas jauniešiem veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas
un pilnveidotu centra darbību, Lazdonas pagasta pārvalde lūdz pieņemt lēmumu par piedalīšanos
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.
Projekta ietvaros Jauniešu centram plānots iegādāties datorus ar programmatūru, galda spēles, kā
arī iekārtot vietu fizisko aktivitāšu īstenošanai jauniešu centram piegulošajā teritorijā.
Ņemot vērā Lazdonas pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piedalīties/nepiedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu
konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.
61. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
ZIŅO: Anita AIZSTRAUTA – Bērzaunes pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Madonas novada pašvaldība 28.03.2012. ir saņēmusi Bērzaunes pagasta pārvaldes
Jaunatnes lietu speciālistes iesniegumu par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas
projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”. Projekta
mērķis ir aprīkojumu iegāde jauniešu vajadzībām un interesēm, aktivitāšu veicināšanai un
sabiedriskai līdzdalībai, lai sekmētu brīvā laika izmantošanu jauniešu centā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.
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62.Par ierosinājumu samazināt nomas maksu
ZIŅO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks
Madonas novada pašvaldība 27.03.2012. ir saņēmusi iesniegumu no Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras ar lūgumu arī turpmāk samazināt nomas maksu Madonas reģionālās
nodaļas telpām, Blaumaņa ielā 3, Madonā.
Ar 22.12.2010. Madonas novada domes sēdes lēmumu šīm telpām tika noteikta nomas
maksas atlaide 50% apmērā uz vienu gadu.
Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Pagarināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nomāto nedzīvojamo telpu Blaumaņa
ielā 3, Madonā noteiktajai nomas maksai 50% atlaidi no 01.04.2012. līdz 31.12.2012.
63. Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2012.gada martā
ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Praulienas pagasta pārvaldes iesniegumu ar
lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Praulienas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Kods

O8000

Nosaukums

Summa
LVL

Saikavas tautas nams
Izdevumi kopā
(palielinājums)
2200 Pakalpojumi

Paskaidrojums

1000
1000

No atlikuma

64. Par fitnesa zāles izmantošanas maksas samazinājumu aprīļa mēnesī 2012.gadā
ZIŅO: Māris GAILUMS – sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 19.martā ir saņēmusi A.F. iesniegumu
(reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr. MNP/2.1.3.6./12/293 ar
lūgumu piešķirt 50% atlaidi marta mēneša maksājumiem par fitnesa zāles izmantošanu
sakarā ar privāto līdzekļu ieguldījumu trenažieru detaļu iegādei.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta
un veselības jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, 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
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ZOMEROVSKIS), PRET - NAV; ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Samazināt par 50% aprīļa mēneša maksājumu par fitnesa zāles izmantošanu sakarā ar
privāto līdzekļu ieguldījumu trenažieru detaļu iegādei un apmeklētāju straujo samazināšanos.
65. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Orientēšanās federācijai
ZIŅO: Māris GAILUMS – sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 12.martā ir saņēmusi Latvijas Orientēšanās
federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar
Nr.MNP/2.1.3.1./12/647 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu, Latvijas izlases
dalībniekus A.J., startam Pasaules čempionātā orientēšanās sportā Šveicē 2012.gada 12.-21.jūlijs.
Noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus,
Sporta un veselības jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu tāmes
līdzekļiem LVL 150,00 pārskaitot Latvijas Orientēšanās federācijai
66. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts
Noklausījusies sniegto informāciju , atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piedalīties Izglītības un Zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībā’’ ar Praulienas pagasta pārvaldes jauniešu centra izstrādāto
projekta iesniegumu „Praulienas jauniešu centra radošās un aktīvās darbības attīstīšana”. Projekta
kopējās izmaksas LVL 2200,00 (divi tūkstoši divi simti lati 00 santīmi)
67. Par zemes gabala daļas iegādi Dzelzavas pagastā „xxx”
ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
2012.gada 16.martā Madonas novada pašvaldībā iesniegts Dzelzavas pagasta pārvaldes
iesniegums Nr.DZE/1-09/12/27 (reģistrēts
Madonas novada pašvaldība ar
Nr.
MNP/2.1.3.2./12/734), ar kuru Dzelzavas pagasta pārvalde, lūdz pārskatīt sastādīto pirkuma
priekšlīguma projektu un dot akceptu tālākai juridiskajai rīcībai, lai varētu uzsākt realizēt
iesniegumā minētās vajadzības: atdalīt no pansionāta un dienas centra ēkai pieguļošā zemesgabala
„xxx”, kuras īpašniece ir L.R. zemes gabalu, apmēram xxx ha platībā un atdalīto zemes gabalu
iegādāties īpašumā, lai varētu paplašināt pansionāta un dienas centra teritoriju saimniecisko ēku
izbūvei, auto stāvlaukuma paplašināšanai un atpūtas zonas izveidei, kā arī palielināt piemājas
dārza platību.
Noklausījusies Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja E.Vaska sniegto informāciju, ņemot
vērā deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,
Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars
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UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV;
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma priekšlīgumu ar L.R. par viņai piederošā nekustamā
īpašuma „xxx” (kadastra nr.xxx) daļa xxx ha platībā, iegādi.
2. Uzdot Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājam veikt visas nepieciešamās darbības, kas
nepieciešamas nekustamā īpašuma „xxx” (kadastra nr.xxx) daļa 0,8 ha platībā, atdalīšanai
un iemērīšanai.
3. Nekustamās īpašuma atdalīšanas un iemērīšanas izdevumus segt no Dzelzavas pagasta
pārvaldes budžeta atlikuma uz gada sākumu.
68. Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera
komandējumu
Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību Savienības 23.01.2012.
vēstuli Nr.012012200/A418 Par dalību PLATFORMA forumā.
Projekta PLATFORMA mērķis ir pašvaldību un NVO lomas stiprināšana attīstības
politikas īstenošanā, veicinot starpvalstu sadarbību un iepazīstinot ar labās prakses piemēriem.
Forumā tiks prezentēti pašvaldību attīstības sadarbības un partnerības modeļi, kā arī labās prakses
stāsti.
Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Komandēt Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju CEĻAPĪTERU uz
Florenci (Itālijā), lai piedalītos PLATFORMA forumā „Vietējo un reģionālo pašvaldību un
sabiedrības sadarbība: Kas ir aktuāls Eiropā un partnervalstīs?” un Latvijas Pašvaldību
savienības izbraukuma valdes sēdē no 2012.gada 31.marta līdz 4.aprīlim ieskaitot.
2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
pienākumus veikt Agrim LUNGEVIČAM – domes priekšsēdētāja vietniekam, saņemot
priekšsēdētāja darba samaksu, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības nolikuma „Par
darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās
institūcijās” 4.4. punktu.
69. Par Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 2012.gada grozījumu
Nr.1 apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
ZIŅO: Ilona GLEIZDE – teritoriālplānotāja
Madonas novada pašvaldība 27.03.2012 ir saņēmusi Vidzemes plānošanas reģiona vēstuli
Nr. 1-15.1/173 „Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam,
Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020. gadam un Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012. gadam grozījumu
galīgo redakciju” (reģ.nr.MNP/2.1.3.1./12/852 ), kurā teikts, ka atbilstoši noteikumu Nr. 1148 47.
punkta prasībām, Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam,
Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020. gadam un Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012. gadam grozījumi ir
apstiprināmi un izdodami pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas plānojuma grafisko daļu
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
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Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14. Panta otrās daļas 1. punktu 21.panta pirmās
daļas 3. un 16. Punktu, 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12.panta 1.punktu, 23.panta 4.punktu un 25.panta 1.punktu, 06.10.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. un 48.punktu,
atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Madonas novada teritorijas plānojumu „Kalsnavas pagasta teritorijas
plānojuma 2006.-2018.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1”.
2. Izdot Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. „Kalsnavas pagasta teritorijas
plānojuma 2006.-2018.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1” (pielikums Nr. 1).
3. Ar saistošo noteikumu Nr. 7 „Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
2012.gada grozījumi Nr.1” stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem ar 24.01.2007.gada
Kalsnavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.1, 6.p.) izdotie (apstiprinātie?) saistošie
noteikumi Nr.5 „Par Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam” II daļa
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un III daļa „ Grafiskā daļa”.
4. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu
izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, reģionālajā laikrakstā „Stars”, Madonas novada
pašvaldības laikrakstā „Madonas Vēstnesis” un izvietot saistošos noteikumus pašvaldības
mājas lapā www.madona.lv..
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā
internetā.
6. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojumu grozījumu stāšanās
spēkā saistošos noteikumus un plānojumu grozījumu materiālus nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts zemes dienestam, Madonas reģionālās vides
pārvaldei un Vidzemes plānošanas reģionam.
70. Par Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2012.gada grozījumu Nr.1
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
ZIŅO: Ilona GLEIZDE – teritoriālplānotāja
Madonas novada pašvaldība 27.03.2012 ir saņēmusi Vidzemes plānošanas reģiona vēstuli
Nr. 1-15.1/173 „Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam,
Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020. gadam un Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012. gadam grozījumu
galīgo redakciju” (reģ.nr.MNP/2.1.3.1./12/852 ), kurā teikts, ka atbilstoši noteikumu Nr. 1148 47.
punkta prasībām, Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam,
Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020. gadam un Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012. gadam grozījumi ir
apstiprināmi un izdodami pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas plānojuma grafisko daļu
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14. Panta otrās daļas 1. punktu 21.panta pirmās daļas
3. un 16. Punktu, 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta 1.punktu, 23.panta 4.punktu un 25.panta 1.punktu, 06.10.2009. Ministruk kabineta
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. un 48.punktu,
atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis
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KUMSĀRS, 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 teritorijas plānojumu „Liezēres pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1” .
2. Izdot Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8 „Liezēres pagasta teritorijas
plānojuma 2008.-20208.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1” (pielikums Nr. 2).
3. Ar saistošo noteikumu Nr.8 „Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam
2012.gada grozījumi Nr.1” stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem ar 22.07.2008.gada
Liezēres pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.1, 6.p.) apstiprinātie saistošo noteikumu Nr.2
„Liezēres pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam” II daļa „Grafiskā daļa” un III
daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
4. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu
izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, reģionālajā laikrakstā „Stars”, Madonas novada
pašvaldības laikrakstā „Madonas Vēstnesis” un izvietot saistošos noteikumus pašvaldības
mājas lapā www.madona.lv.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā
internetā.
6. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojumu grozījumu stāšanās
spēkā saistošos noteikumus un plānojumu grozījumu materiālus nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts zemes dienestam, Madonas reģionālās vides
pārvaldei un Vidzemes plānošanas reģionam.
71. Par Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2012.gada grozījumu
Nr.1 apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
ZIŅO: Ilona GLEIZDE – teritoriālplānotāja
Madonas novada pašvaldība 27.03.2012 ir saņēmusi Vidzemes plānošanas reģiona vēstuli
Nr. 1-15.1/173 „Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam,
Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020. gadam un Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012. gadam grozījumu
galīgo redakciju” (reģ.nr.MNP/2.1.3.1./12/852 ), kurā teikts, ka atbilstoši noteikumu Nr. 1148 47.
punkta prasībām, Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam,
Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020. gadam un Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012. gadam grozījumi ir
apstiprināmi un izdodami pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas plānojuma grafisko daļu
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14. Panta otrās daļas 1. punktu 21.panta pirmās daļas
3. un 16. Punktu, 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta 1.punktu, 23.panta 4.punktu un 25.panta 1.punktu, 06.10.2009. Ministruk kabineta
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. un 48.punktu,
atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Madonas novada teritorijas plānojumu „Mārcienas pagasta teritorijas
plānojuma 2008.-2020.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1”.
2. Izdot Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 „Mārcienas pagasta
teritorijas plānojuma 2008.-20208.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1” (pielikums Nr. 3).
3. Ar saistošo noteikumu Nr.9 „Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam
2012.gada grozījumi Nr.1” stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem ar 28.02.2008.gada
Mārcienas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.3, 4.p.) apstiprinātie saistošo noteikumu
Nr.30 „Mārcienas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam” II daļa „Grafiskā daļa”
un III daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
4. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu
izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, reģionālajā laikrakstā „Stars”, Madonas novada
pašvaldības laikrakstā „Madonas Vēstnesis” un izvietot saistošos noteikumus pašvaldības
mājas lapā www.madona.lv.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā
internetā.
6. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojumu grozījumu stāšanās
spēkā saistošos noteikumus un plānojumu grozījumu materiālus nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts zemes dienestam, Madonas reģionālās vides
pārvaldei un Vidzemes plānošanas reģionam.
72. Par Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012.gadam 2012.gada grozījumu Nr.3
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
ZIŅO: Ilona GLEIZDE – teritoriālplānotāja
Madonas novada pašvaldība 27.03.2012 ir saņēmusi Vidzemes plānošanas reģiona vēstuli
Nr. 1-15.1/173 „Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam,
Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020. gadam un Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012. gadam grozījumu
galīgo redakciju” (reģ.nr.MNP/2.1.3.1./12/852 ), kurā teikts, ka atbilstoši noteikumu Nr. 1148 47.
punkta prasībām, Madonas novada Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam,
Liezēres pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020. gadam un Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999.-2012. gadam grozījumi ir
apstiprināmi un izdodami pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas plānojuma grafisko daļu
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14. Panta otrās daļas 1. punktu 21.panta pirmās daļas
3. un 16. Punktu, 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta 1.punktu, 23.panta 4.punktu un 25.panta 1.punktu, 06.10.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. un 48.punktu,
atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Madonas novada Madonas pilsētas teritorijas plānojumu „Madonas
pilsētas teritorijas plānojums 1999.-2012.gadam, 2012.gada grozījumi Nr.3”.
2. Izdot Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10 „Madonas pilsētas
teritorijas plānojums 1999.-2012.gadam, 2012.gada grozījumus Nr.3” (pielikums
Nr.4).
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3. Ar saistošo noteikumu Nr. 10 „Madonas pilsētas teritorijas plānojums 1999.2012.gadam, 2012.gada grozījumus Nr.3” stāšanos spēkā atzīt par spēku
zaudējušiem ar 29.12.2009.gada Madonas novada pašvaldības lēmumu
(prot.Nr.17,) apstiprinātie saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 15.punkta pielikumu „Madonas pilsētas
teritorijas plānojuma 1999.-2012.gadam grozījumi Nr.2” II daļa „Grafiskā daļa” un
III daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
4. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu par saistošo
noteikumu izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, reģionālajā laikrakstā „Stars”,
Madonas novada pašvaldības laikrakstā „Madonas Vēstnesis” un izvietot saistošos
noteikumus pašvaldības mājas lapā www.madona.lv.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos
pašvaldības mājas lapā internetā.
6. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojumu grozījumu
stāšanās spēkā saistošos noteikumus un plānojumu grozījumu materiālus nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts zemes dienestam,
Madonas reģionālās vides pārvaldei un Vidzemes plānošanas reģionam.
7.
73. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības
29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu”” izdošanu
ZIŅO: Ilona GLEIZDE – teritoriālplānotāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3. un 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 1. un 13. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.punktu un
25.panta 1.punktu, 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 47. punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
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 – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izdot Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11 „Par grozījumiem
Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.22 „Par Madonas
novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu”” (pielikums Nr.5 ) .
2. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu
izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, reģionālajā laikrakstā „Stars”, Madonas novada
pašvaldības laikrakstā „Madonas Vēstnesis” un izvietot saistošos noteikumus pašvaldības
mājas lapā www.madona.lv.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās publicēt tos pašvaldības mājas lapā
internetā.
4. Uzdot izstrādes vadītājai divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojumu grozījumu stāšanās
spēkā saistošos noteikumus un plānojumu grozījumu materiālus nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts zemes dienestam, Madonas reģionālās vides
pārvaldei un Vidzemes plānošanas reģionam.
Sēdes vadītājs
Protokolēja

A.Ceļapīters
L.Liepiņa
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