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P telpu īres makp  

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ. Nr.  90000054572  

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

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

___________________________________________________________________________ 
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 

 

2012.gada 29.jūnijā        Nr.14 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi slēdz plkst.16.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  

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

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

Nepiedalās: Gunita KĻAVIŅA , Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE 

 

Administrācijas darbinieki:  

Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja, Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs, Sarmīte 

KALNIŅA – ekonomiste, Indra KĀRKLIŅA – projektu ieviešanas speciāliste, Māris 

GAILUMS – sporta darba organizators, Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja, 

Gints HERMANIS – projektu ieviešanas speciālists, Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas 

vadītājs 

 

Pagastu pārvalžu vadītāji:  

Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vdītāja, Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes 

pagasta pārvaldes vadītājs, Adrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Staņislavs SMELTERS  - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs, Artis MŪRMANIS – 

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

vadītājs, Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis SIRMAIS – 

Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs, Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldieks, Andris 

DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Uzaicinātā personas: 

Jeuženija ADAMOVIČA, Andris OZOLIŅŠ - sabiedrības pārstāvji, Raivo VAINOVSKIS – 

biedrības „ Visjaunākais laiks” pārstāvis, Dāvis DUCENS – Ļaudonas pagasta iedzīvotājs, 

Mārtiņš BERGS – J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors 

 

Laikraksta „ Stars” pārstāvis – Egils KAZAKEVIČS 

 

Deputāte Vanda MADERNIECE piesaka domes sēdes darba kārtībā papildus informatīvo 

jautājumu „Par Francijas skolēnu delegācijas viesošanos Madonā”. 

Domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS piesaka papildus jautājumu „ Par atvaļinājuma 

piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam” un informatīvo jautājumu  

„ Par tikšanos ar Labklājības ministri Ilzi Viņķeli”  
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Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 29.06.2012. Madonas novada pašvaldības domes 

sēdes darba kārtību.  

Atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt 2012.gada 29.jūnija Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtību. 

DARBA KĀRTĪBA:  

1.Par Madonas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanas kārtību 

2.Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Toces iela 10, dzīvoklis 4, Ļaudona, 

Ļaudonas  pagasts, Madonas novads atsavināšanu   

3. Par cirsmu izsoles rīkošanu, izsoles nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu  

4. Par nekustamā īpašuma, kas atzīts par bezmantinieka mantu, pārņemšanu 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.Z. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.Z. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.S. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.A. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L.I.s 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.Ģ. 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.L. 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA XXX 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA XXX 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA XXX 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA XXX 

16. Par Bērzaunes pamatskolas internāta ēkas nojaukšanu 

17. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7046 001 0103, kas atrodas Bērzaunes pagasta 

Gureļos, nosacītās cenas apstiprināšanu 

18. Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

19. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības iznomātās Gaiziņkalna 

virsotnes sakopšanai 

20. Par finansējuma piešķiršanu SIA „ Bērzaunes komunālais uzņēmums”  
21. Par finansējuma piešķiršanu ventilācijas izbūvei Kusas pamatskolā 

22.Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu  

23.Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

24. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

25.Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K. 

27. Par finansējuma piešķiršanu PII „Lācītis Pūks” telpu remontam 
28. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 
29. Par Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu norakstīšanu 

30. Par autotransporta novērtēšanu 

31. Par zemes nomu servitūta ceļa izbūvei 

32. Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši apstiprinātajam Vestienas pagasta teritorijas 

plānojumam 

33. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Sarkaņu pagastā 

34. Par zemes platības precizēšanu 

35. Par Dzelzavas pagasta zemes piederību, piekritību  
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36. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par budžeta saistībām Poļvarkas 

ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

37. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju Liezēres pagastā 

38. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma  apstiprināšanu un par saistībām Liezēres pagasta 

Liezēres ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai  

39. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām Madonas novada 

Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

40. Par dienas grupas atvēršanu Mētrienas pamatskolā  

41. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda  

42. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam ar 

adresi Rūpniecības iela 51-1, Madona 

43. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Priežu ielā 13-21, Madonā 

atkārtotu nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

44. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Raiņa ielā 6, Madonā 

45. Par pilsētas zemes piederību, piekritību 

46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Aptekas ”, Bērzaunes pagasts 

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Midzeņi”, Lazdonas pagasts 

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Āriņi-Saulrieti”, „Klauģulejas”, Lazdonas un 

Mārcienas pagastos 

49. Par zemesgabalu apvienošanu Gaujas ielā 

50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Dzirnavas”, Ļaudonas pagasts 

51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Grāveri 1”, „Klajotnes”, Dzelzavas pagasts 

52. Par iespēju turpināt būvniecību xxx, Barkavas pagastā, Madonas novadā  

53. Par iespēju turpināt būvniecību xxx, Liezēres pagastā, Madonas novadā  
54.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E.L. 

55. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Viešūra ezerā  

56. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L. K. 

57.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. V. 

58. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

59. Par Madonas novada domes sēdē 29.05.2012. (protokols Nr. 12, p. 50) pieņemtā lēmuma 

atcelšanu 

60. Par ELFLA projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros noslēgto līgumu 

finansējuma apjoma apstiprināšanu 

61. Par ELFLA  projekta „Strauta ielas rekonstrukcija, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” 

finansējuma izskatīšanu  

62. Par Latvijas Inline Hokeja  federācijas iesniegumu - atbalsts G.P. 

63. Par Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu - atbalsts Ģ. Ļ. 

64. Par V. M. iesniegumu 

65. Par telpu Madonā, Augu ielā 27 iznomāšanu biedrībai „Visjaunākais laiks” 

66. Par dzejnieka Andreja EGLĪŠA vārda piešķiršanu Ļaudonas vidusskolai  

67. Par grozījumiem Dzelzavas speciālās internātpamatskolas nolikumā 

68. Par finansējuma piešķiršanu mācību literatūras iegādei 

69. Par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei 

70. Par finansējuma piešķiršanu datorprasmju lietošanas sertifikāta iegādei 

71. Par finansiālu atbalstu Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra dalībniekiem 

72. Par finansējuma piešķiršanu ceļu sakopšanai pēc Rallija Madona 2012 

73. Par finansējuma piešķiršanu folkloras kopas „Vērtumnieki” ēdināšanai starptautiskajā 

folkloras festivālā „Baltica 2012” Rīgā 

74. Par nakšņošanas maksas apstiprināšanu starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” 

dalībniekiem Madonas 1.vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā 
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75. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 

reģiona brigādes Madonas nodaļai 

76. Par līgumsaistību izbeigšanu projektā “Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas 

ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
77. Par jumta seguma maiņu Madonas kultūras nama filiāles ēkai kino “Vidzeme” 

78. Par nekustamās mantas kompensāciju A. P. un V.P.  

79. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam Andrejam Ceļapīteram 

 

1.Par Madonas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres 

maksas noteikšanas kārtību 

Ziņo: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta  

b) apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.
1 

un 13.pantu, lai nodrošinātu 

Madonas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju pienācīgu 

uzturēšanu, vienotu īres maksas noteikšanas kārtību, kā arī ievērojot labas pārvaldības 

principu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksu (turpmāk – īres maksa) dzīvojamām telpām 

Madonas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošajās 

dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem un dzīvojamām telpām (turpmāk – 

dzīvojamās telpas) veido: 

1.1. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās 

dzīvojamās telpas platībai un kuru nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki; 

1.2. peļņa. 

2. Noteikt, ka 1.2.apakšpunktā minētā maksa ir šāda: 

2.1. LVL 0,15 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības kvadrātmetru mēnesī (izņemot 2.2. 

un 2.3. apakšpunktā minētās dzīvojamās telpas); 

2.2. LVL 0,10 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības kvadrātmetru mēnesī dzīvojamām 

telpām ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni, ja nav centralizētas apkures; 

2.3. LVL 0,05 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības kvadrātmetru mēnesī dzīvojamām 

telpām ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni, ja nav centralizētas apkures, ūdensvada un/vai 

kanalizācijas. 

3. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai 

maksājami šādi obligātie maksājumi: 

3.1. par ēkas siltummezgla rekonstrukcijai/izbūvei, ēkas remontam un citām ar ēkas 

uzturēšanu saistītajām vajadzībām ņemtā kredīta dzēšanu; 

3.2. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes 

nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz 

citam īpašniekam piederošas zemes; 

3.3. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos 

noteiktie nodokļu maksājumi. 

4. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 

5. Slēdzot ar pārvaldniekiem pilnvarojuma līgumus par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, 

iekļaut tajos nosacījumus par nepieciešamību brīdināt īrniekus par īres maksas paaugstināšanu 
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likumā noteiktajā kārtībā un par 1.2.apakšpunktā paredzētās maksas ieskaitīšanu Madonas 

novada pašvaldības norādītajā kontā. 

6. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā 

noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo telpu 

īri” 13.panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš. 

 

2.Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Toces iela 10, dzīvokļu 4 un 5, 

Ļaudona, Ļaudonas  pagasts, Madonas novads atsavināšanu   

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

Madonas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ar adresi Toces iela 10, 

dzīvokļi 4 u 5, Ļaudona, Ļaudonas pagasts (kadastra Nr.7070 007 0557). Tas ir dzīvokļa 

īpašums ar kopējo platību 105.10 kv.m, kas atrodas divstāvu dzīvojamā ēkā ar kopējo platību 

541,8 kv.m.  Dzīvokļu īpašums ir izīrēts. Īrnieks ir veicis vairākus telpu remontus, pēdējo – 

nomainījis dzīvoklim logus par personīgiem līdzekļiem. Dzīvoklī dzīvo no 1965. gada. Telpas 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai nav nepieciešamas.  

Ļaudonas pagasta pārvaldē 2012.gada 16. aprīlī ir saņemts Česlava Pipira, personas 

kods 031233-11700, dzīvojoša Toces ielā 10-4, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas 

novads, LV-4862, iesniegums, reģistrēts ar Nr. LAU/1-13.2/12/65-P, kurā Č.Pipirs lūdz  

pārdot  viņam  īres dzīvokli Toces ielā 10-4 un 10-5.  

Madonas novada pašvaldības nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu māja  ar adresi  

Toces iela 10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts ir reģistrēts Ļaudonas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.1000 0019 4905 uz Ļaudonas pagasta padomes  vārda.  Dzīvoklis Nr.4 nav 

reģistrēts kā atsevišķs  īpašuma objekts.  

Noklausījusies I.Dreimanes sniegto informāciju, pamatojoties uz Likuma par 

pašvaldībām 21.panta septiņpadsmito daļu, kurš nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka „Atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes 

loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā 

likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā”  kā arī tā paša likuma 8.panta otro daļu,  ņemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

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

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

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

1. Reģistrēt  dzīvokļus ar adresēm Toces iela 10 – 4 un Toces iela 10 - 5, Ļaudona, Ļaudonas 

pagasts, Madonas novads, Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda.  

2. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai  piederošo nekustamo īpašumu  –  dzīvokļus Toces 

ielā 10-4 un Toces ielā 10-5, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads un  kopīpašuma 

domājamās daļas no mājas un zemes gabala ar kadastra numuru 7070  007 0557 dzīvokļa 

īrniekam Česlavam Pipiram, personas kods 031233-11700, pēc īpašuma novērtēšanas un 

nosacītās cenas apstiprināšanas.  

3. Uzdot Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai Ilze Dreimanei organizēt dzīvokļu Toces ielā 

10-4 un 10-5 novērtēšanu. 

 

3. Par cirsmu izsoles rīkošanu, izsoles nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu  

ZIŅO: Ilze DREIMANE - Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

Noklausījusies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājas sniegto informāciju, 

pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes sēdes 27.10.2011. lēmumu (protokols 

Nr.19, 4.p.), ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 
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13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Rīkot Madonas novada pašvaldības īpašumā ‘’Strīdus purvs’’ ar kadastra apzīmējumu 7070 

012 0019 8 ha platībā Ļaudonas pagastā pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

2012.gada 2.augustā plkst.10.00. 

2. Apstiprināt īpašuma ‘’Strīdus purvs’’ cirsmas nosacīto cenu LVL 36139,00 saskaņā ar 

nosacītās cenas noteikšanas aprēķina metodiku (Pielikums Nr.1) . 

3. Apstiprināt izsolē pārdodamās cirsmas ar kadastra Nr. 7070 012 0019 izsoles nolikumu 

(Pielikums Nr.2). 

4. Izveidot cirsmas izsoles komisiju 5 cilvēku sastāvā: 

              4.1. Ilze Dreimane – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, komisijas priekšsēdētāja; 

            4.2. Dzintra Seržāne – Ļaudonas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

            4.3. Jānis Zavals – Ļaudonas pagasta pārvaldes zemes ierīkotājs; 

            4.4. Ruta Vizāne – domes deputāte; 

            4.5. Helmuts Pujats – Juridiskās nodaļas jurists. 

 

4. Par nekustamā īpašuma, kas atzīts par bezmantinieka mantu, pārņemšanu 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 
      Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes dokumentu reģistrācijas sistēmā 2012. 

gada 15. jūnijā ir reģistrēts VAS „Privatizācijas aģentūra” sūtītais dokuments par 

bezmantinieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu. Aģentūra piedāvā Madonas 

novada domei mēneša laikā pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma-mājīpašuma „Rozas” 

(kad.Nr.7070-006-0112-001) pārņemšanu pašvaldības īpašumā, norādot kādas funkcijas 

veikšanai nekustamais īpašums tiek pārņemts vai atteikšanos pārņemt īpašumā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Ministru 

kabineta 2006. gada 25.aprīļa noteikumu Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās 

mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas 

ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 45. panta pirmo daļu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti 

balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ:  

Pārņemt pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu – 

mājīpašumu „Rozas”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7070-006-

0112-001, jo tas ir nepieciešams pašvaldības dzīvojamā fonda funkciju nodrošināšanai.  

 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.Z. 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.Z. personas kods  xxx, adrese xxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: I. Z. pieder 

nekustamais īpašums ½ no xxx– zeme (kadastra numurs xxx, platība 15.10 ha) un 

nekustamais īpašums ½ no xxx - zeme (kadastra numurs xxx, platība 11.30 ha). 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde I.Z. ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus: 

- 02.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-361 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 
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LVL 18,87 apmērā, paziņojums stājies spēkā 02.02.2009 un 02.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

-  03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam Nr. 09-999 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 16,13 apmērā paziņojums ir stājies spēkā 03.02.2009 un 03.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 17.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-344, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 44.53 apmērā, paziņojums stājies spēkā 17.02.2010. un 17.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 08.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-11304, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 95.18 apmērā, paziņojums stājies spēkā 08.02.2011. un 08.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 08.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-11305, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 62.46 apmērā, paziņojums stājies spēkā 08.02.2011. un 08.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams; 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu xxx nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.,2010.gadu un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds ir LVL 111.86 apmērā, kur LVL 85.31 ir pamatparāds, bet LVL 26.55 ir nokavējuma 

nauda: 

- 2009. g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 29.16 apmērā, kur LVL 18.87 ir pamatparāds, 

bet LVL 10.29 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 32.13 apmērā, kur LVL 23.59 ir pamatparāds, 

bet LVL 8.54 ir nokavējuma nauda.  

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 50.57 apmērā, kur LVL 42.85 ir pamatparāds, 

bet LVL 7.72 ir nokavējuma nauda 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu xxx nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.,2010.gadu un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds ir LVL 75.30 apmērā, kur LVL 55.71 ir pamatparāds, bet LVL 19.59 ir nokavējuma 

nauda: 

- 2009. g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 24.91 apmērā, kur LVL 16.13 ir pamatparāds, 

bet LVL 8.78 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 27.47 apmērā, kur LVL 20.16 ir pamatparāds, 

bet LVL 7.31 ir nokavējuma nauda.  

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 22.92 apmērā, kur LVL 19.42 ir pamatparāds, 

bet LVL 3.50 ir nokavējuma nauda 

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/323 „Par piespiedu izpildi” I.Z. ierakstītā 

vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 14.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums stājās 

spēkā 15.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā minētajā 

termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no I.Z. ir piedzenami šī lēmuma piespiedu izpildes 

izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā 
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nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I. Z., personas kods xxx, par labu Madonas novada pašvaldības 

Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par nekustamo īpašumu xxx un īpašumu Toce xxx, kas sastāv no zemes (kadastra 

numurs xxx un kadastra numurs xxx LVL 187,16 apmērā, kur LVL 141,02 ir pamatparāds, 

bet LVL 46,14 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. Z. 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no S. Z.  

personas kods  xxx, adrese xxxx 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: S. Z. pieder 

nekustamais īpašums ½ no xxx – zeme (kadastra numurs xxx, platība 15.10 ha) un 

nekustamais īpašums ½ no xxx - zeme (kadastra numurs xxx, platība 11.30 ha). 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde S.Z. ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus: 

- 02.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-362 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 18,87 apmērā un 03.02.2009- Nr. 09-998 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis ir LVL 16,13 apmērā paziņojumi ir stājušies spēkā 02.02.2009. un 

02.03.2009 tie ir  kļuvuši neapstrīdami; 

- 17.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-346, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 44.53 apmērā, paziņojumi ir stājušies spēkā 17.02.2010. un 17.03.2010. tie ir  

kļuvuši  neapstrīdami; 

- 08.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-11308, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 95.18 apmērā, paziņojums stājies spēkā 08.02.2011. un 08.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 08.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-11309, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 62.46 apmērā, paziņojums stājies spēkā 08.02.2011. un 08.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „xxx” nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.,2010.gadu un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds ir LVL 111.86 apmērā, kur LVL 85.31 ir pamatparāds, bet LVL 26.55 ir nokavējuma 

nauda: 

- 2009. g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 29.16 apmērā, kur LVL 18.87 ir pamatparāds, 

bet LVL 10.29 ir nokavējuma nauda; 
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- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 3.84 apmērā, kur LVL 23.59 ir pamatparāds, 

bet LVL 7.25 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 48.22 apmērā, kur LVL 42.85 ir pamatparāds, 

bet LVL 5.37 ir nokavējuma nauda. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu xxx nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.,2010.gadu un 2011. gadu un uz 06.07.2012. nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds ir LVL 75.30 apmērā, kur LVL 55.71 ir pamatparāds, bet LVL 19.59 ir nokavējuma 

nauda: 

- 2009. g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 24.91 apmērā, kur LVL 16.13 ir pamatparāds, 

bet LVL 8.78 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 27.47 apmērā, kur LVL 20.16 ir pamatparāds, 

bet LVL 7.31 ir nokavējuma nauda;  

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 22.92 apmērā, kur LVL 19.42 ir pamatparāds, 

bet LVL 3.50 ir nokavējuma nauda. 

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. lau/1-10/11/324 „Par piespiedu izpildi” S.Z. ierakstītā 

vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 14.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums stājās 

spēkā 15.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā minētajā 

termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no S.Z. ir piedzenami šī lēmuma piespiedu izpildes 

izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no S. Z., personas kods xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu xxx un īpašumu xxx,Ļaudonas pagastā Madonas 

novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs xxx un kadastra numurs xxx LVL 187,16 

apmērā, kur LVL 141,02 ir pamatparāds, bet LVL 46,14 ir nokavējuma nauda, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.S. 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no A. S. personas kods xxx, adrese xxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: A.S. ir 

tiesiskais valdītājs nekustamajam īpašumam xxx – zeme (kadastra numurs xxx, platība 6.90 

ha). 
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     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde A.S. ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus: 

- 03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-916 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 2.01 apmērā; 

- 06.07.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-2678, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 5.00 apmērā, paziņojums stājies spēkā 06.07.2010. un 06.08.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 10.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-12870, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 5.00 apmērā, paziņojums stājies spēkā 10.02.2011. un 10.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2002.,2003.,2004.,2005.,2006.,2007.,2008.,2009.,2010.gadu un 2011. gadu un uz 

29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 195.67 apmērā, kur LVL 102.94 ir 

pamatparāds, bet LVL 92.73 ir nokavējuma nauda: 

- 2002.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 29.68 apmērā, kur LVL 14.82 ir pamatparāds, 

bet LVL 14.86 ir nokavējuma nauda; 

- 2003.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 29.64 apmērā, kur LVL 14.82 ir pamatparāds, 

bet LVL 14.82 ir nokavējuma nauda; 

- 2004.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 29.64 apmērā, kur LVL 14.82 ir pamatparāds, 

bet LVL 14.82 ir nokavējuma nauda; 

- 2005.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 29.64 apmērā, kur LVL 14.82 ir pamatparāds, 

bet LVL 14.82 ir nokavējuma nauda; 

- 2006.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 29.64 apmērā, kur LVL 14.82 ir pamatparāds, 

bet LVL 14.82 ir nokavējuma nauda; 

- 2007.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 28.33 apmērā, kur LVL 14.82 ir pamatparāds, 

bet LVL 13.51 ir nokavējuma nauda;  

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 3.47 apmērā, kur LVL 2.01 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.46 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 3.10 apmērā, kur LVL 2.01 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.09 ir nokavējuma nauda;  

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 6.62 apmērā, kur LVL 5.00 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.62 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.91 apmērā, kur LVL 5.00 ir pamatparāds, bet 

LVL 0.91 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/354 „Par piespiedu izpildi” A.S. ierakstītā 

vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums stājās 

spēkā 17.01.2011.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā minētajā 

termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no A.S. ir piedzenami šī lēmuma piespiedu izpildes 

izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 
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CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.S., personas kods xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu  xxx, Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas 

sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 195,67 apmērā, kur LVL 102,94 ir pamatparāds, 

bet LVL 92,73 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.A. 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.A. personas kods  xxx, adrese xxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: I.A.   pieder 

nekustamais īpašums xxx – zeme (kadastra numurs xxx, platība 17.61 ha). 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde I. A. ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus: 

- 02.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-219 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 31.63 apmērā, paziņojums stājies spēkā 02.02.2009. un 02.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 17.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-180, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 36.48 apmērā, paziņojums stājies spēkā 18.02.2010. un 18.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 08.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-11064, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 57.52 apmērā, paziņojums stājies spēkā 08.02.2011. un 08.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams; 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2007., 2008., 2009., 2010.gadu un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds ir LVL 206.94 apmērā, kur LVL 144.75 ir pamatparāds, bet LVL 62.19 ir 

nokavējuma nauda: 

- 2007.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 21.79 apmērā, kur LVL 11.40 ir pamatparāds, 

bet LVL 10.39 ir nokavējuma nauda; 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 30.52 apmērā, kur LVL 17.82 ir pamatparāds, 

bet LVL 12.70 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 48.98 apmērā, kur LVL 31.63 ir pamatparāds, 

bet LVL 17.35 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 49.70 apmērā, kur LVL 36.48 ir pamatparāds, 

bet LVL 13.22 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 52.01 apmērā, kur LVL 47.42 ir pamatparāds, 

bet LVL 8.53 ir nokavējuma nauda. 
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     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/327 „Par piespiedu izpildi” I.A. ierakstītā 

vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums stājās 

spēkā 17.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā minētajā 

termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no I.A.  ir piedzenami šī lēmuma piespiedu izpildes 

izmaksas.   

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

otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu 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 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.A., personas kods xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu xxx, kas sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) 

LVL 206,94 apmērā, kur LVL 144,75 ir pamatparāds, bet LVL 62,19 ir nokavējuma nauda, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L.I. 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no L.I. personas kods  xxx, adrese xxxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: L.I.   pieder 

nekustamais īpašums „xxx” , Ļaudonas pagasta Madonas novadā – zeme (kadastra numurs 

xxx, platība 6.30 ha). 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde Līgai Ivanovai ir izsniegusi 

sekojošus administratīvos aktus: 

- 03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-809 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 17.98 apmērā, paziņojums stājies spēkā 03.02.2009. un 03.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 18.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-622, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 22.48 apmērā, paziņojums stājies spēkā 18.02.2010. un 18.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 10.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-12626, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 28.99 apmērā, paziņojums stājies spēkā 10.02.2011. un 10.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams. 
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     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2008., 2009., 2010.gadu un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds ir  LVL 93.64 apmērā, kur LVL 70.08 ir pamatparāds, bet LVL 22.56 ir nokavējuma 

nauda: 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 1.05 apmērā, kur LVL 0.63 ir pamatparāds, bet 

LVL 0.42 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 27.77 apmērā, kur LVL 17.98 ir pamatparāds, 

bet LVL 9.79 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 30.62 apmērā, kur LVL 22.48 ir pamatparāds, 

bet LVL 8.14 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 34.20 apmērā, kur LVL 28.99 ir pamatparāds, 

bet LVL 5.21 ir nokavējuma nauda. 

      Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/339 „Par piespiedu izpildi” L.I. ierakstītā 

vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums stājās 

spēkā 17.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā minētajā 

termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no L.I.  ir piedzenami šī lēmuma piespiedu izpildes 

izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.I., personas kods xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „xx” ,Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas 

sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 93,64 apmērā, kur LVL 70,08 ir pamatparāds, 

bet LVL 22,56 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.Ģ. 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no A.Ģ. personas kods  xxx, adrese xxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: A.Ģ. pieder 

nekustamais īpašums „xxx” , Ļaudonas pagasta Madonas novadā – zeme (kadastra numurs 

xxx, platība 10.60 ha). 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde A.Ģ.ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus: 
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- 02.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-39 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir LVL 

17.43 apmērā, paziņojums stājies spēkā 02.02.2009. un 02.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 16.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-43, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 21.79 apmērā, paziņojums stājies spēkā 16.02.2010. un 16.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 07.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-10255, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 23.58 apmērā, paziņojums stājies spēkā 07.02.2011. un 07.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2008., 2009., 2010.gadu un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds ir   LVL 85.54 apmērā, kur LVL 63.46 ir pamatparāds, bet LVL 22.08 ir nokavējuma 

nauda: 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 1.10 apmērā, kur LVL 0.66 ir pamatparāds, bet 

LVL 0.44 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 26.92 apmērā, kur LVL 17.43 ir pamatparāds, 

bet LVL 9.49 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 29.69 apmērā, kur LVL 21.79 ir pamatparāds, 

bet LVL 7.90 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 27.83 apmērā, kur LVL 23.58 ir pamatparāds, 

bet LVL 4.25 ir nokavējuma nauda. 

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/337 „Par piespiedu izpildi” A.Ģ. ierakstītā 

vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums stājās 

spēkā 17.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā minētajā 

termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no A.Ģ.  ir piedzenami šī lēmuma piespiedu 

izpildes izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A. Ģ. personas kods xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu xxx ,Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas 

sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 85,54 apmērā, kur LVL 63,46 ir pamatparāds, 

bet LVL 22,08 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 
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     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.L. 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.L. personas kods  xxx, adrese xxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: I. L.   ir 

nomas zeme  „xxx” Ļaudonas pagasta Madonas novadā – zeme (kadastra numurs xxx, platība 

5.40 ha). 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde I.L. ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus: 

- 02.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-525 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 8.26 apmērā, paziņojums stājies spēkā 02.02.2009. un 02.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 17.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-4902, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi              

LVL 10.33 apmērā, paziņojums stājies spēkā 17.02.2010. un 17.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 09.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-12095, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 6.56 apmērā, paziņojums stājies spēkā 09.02.2011. un 09.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams; 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par, 2002., 2003., 2004., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010.gadu un 2011. gadu 

un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 123.64 apmērā, kur LVL 75.44 

ir pamatparāds, bet LVL 48.20 ir nokavējuma nauda: 

- 2002.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 11.93 apmērā, kur LVL 5.96 ir pamatparāds, 

bet LVL 5.97 ir nokavējuma nauda; 

- 2003.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 7.14 apmērā, kur LVL 3.57 ir pamatparāds, bet 

LVL 3.57 ir nokavējuma nauda; 

- 2004.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 11.32 apmērā, kur LVL 5.66 ir pamatparāds, bet 

LVL 5.66 ir nokavējuma nauda; 

- 2005.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 11.32 apmērā, kur LVL 5.66 ir pamatparāds, 

bet LVL 5.66 ir nokavējuma nauda; 

- 2006.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 11.32 apmērā, kur LVL 5.66 ir pamatparāds, bet 

LVL 5.66 ir nokavējuma nauda; 

- 2007.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 10.78 apmērā, kur LVL 5.65 ir pamatparāds, 

bet LVL 5.13 ir nokavējuma nauda; 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 12.21 apmērā, kur LVL 7.07 ir pamatparāds, 

bet LVL 5.14 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 12.76 apmērā, kur LVL 8.26 ir pamatparāds, 

bet LVL 4.50 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 14.07 apmērā, kur LVL 10.33 ir pamatparāds, 

bet LVL 3.74 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 20.79 apmērā, kur LVL 17.62 ir pamatparāds, 

bet LVL 3.17 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/344 „Par piespiedu izpildi” I.L. ierakstītā 

vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma 
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nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums stājās 

spēkā 17.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā minētajā 

termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no Ingas Lācītes ir piedzenami šī lēmuma 

piespiedu izpildes izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.L., personas kods xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu  „xxx” ,Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas 

sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 123,64 apmērā, kur LVL 75,44 ir pamatparāds, 

bet LVL 48,20 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA xxx 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA xxx reģ. nr.xxx, adrese xxx 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: SIA xxx  

piederēja nekustamais  īpašums „xxx” ( īpašuma tiesības izbeigušās 01.01.2011), Ļaudonas 

pagasta Madonas novadā – zeme (kadastra numurs xxx, platība 34.40 ha), pieder nekustamais 

īpašums „xxx”, Ļaudonas pagasta, Madonas novadā – zeme (kadastra numurs xxx, platība 

1.93 ha) un nekustamais īpašums „xxx”, Ļaudonas pagasta, Madonas novadā – zeme 

(kadastra numurs xxx, platība 20.90 ha) 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde SIA xxx ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus nekustamajam īpašumam „xxx”:  

- 02.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-43 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir LVL 

75.99 apmērā, paziņojums stājies spēkā 02.02.2009. un 02.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 16.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-45, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 94.99 apmērā, paziņojums stājies spēkā 16.02.2010. un 16.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

Nekustamajam īpašumam „xxx”: 

- 03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-949 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 
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LVL 5.16 apmērā, paziņojums stājies spēkā 03.02.2009. un 03.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 17.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-484, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 6.45 apmērā, paziņojums stājies spēkā 17.02.2010. un 17.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 11.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-13216, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 72.59 apmērā, paziņojums stājies spēkā 11.02.2011. un 11.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams; 

 Nekustamajam īpašumam „xxx”: 

- 03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-980 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 36.99 apmērā, paziņojums stājies spēkā 03.02.2009. un 03.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 17.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-485, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 46.24 apmērā, paziņojums stājies spēkā 17.02.2010. un 17.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 11.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-13238, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 57.80 apmērā, paziņojums stājies spēkā 11.02.2011. un 11.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „xxx” nav pilnā apmērā 

samaksāts par, 2007., 2008., 2009., un 2010. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds ir LVL 580.06 apmērā, kur LVL 382.37 ir pamatparāds, bet LVL 197.69 ir 

nokavējuma nauda: 

- 2007.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 113.40 apmērā, kur LVL 59.36 ir pamatparāds, 

bet LVL 54.04 ir nokavējuma nauda; 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 128.05 apmērā, kur LVL 74.21 ir pamatparāds, 

bet LVL 53.84 ir nokavējuma nauda.; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 117.38 apmērā, kur LVL 75.99 ir pamatparāds, 

bet LVL 41.39 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 221.23 apmērā, kur LVL 172.81 ir 

pamatparāds, bet LVL 48.42 ir nokavējuma nauda.  

    Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „xxx” nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2008., 2009., 2010., un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds ir LVL 109.55 apmērā, kur LVL 88.33 ir pamatparāds, bet LVL 21.22 ir 

nokavējuma nauda: 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 7.12 apmērā, kur LVL 4.13 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.99 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 7.97 apmērā, kur LVL 5.16 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.81 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 8.79 apmērā, kur LVL 6.45 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.34 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 85.67 apmērā, kur LVL 72.59 ir pamatparāds, 

bet LVL 13.08 ir nokavējuma nauda.  

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „xxx” nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009., 2010., un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa 
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parāds ir  LVL 185.39 apmērā, kur LVL 138.54 ir pamatparāds, bet LVL 46.85 ir nokavējuma 

nauda: 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 57.14 apmērā, kur LVL 36.99 ir pamatparāds, 

bet LVL 20.15 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 62.99 apmērā, kur LVL 46.24 ir pamatparāds, 

bet LVL 16.75 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 65.26 apmērā, kur LVL 55.31 ir pamatparāds, 

bet LVL 9.95 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr.LAU/1-10/11/350 „Par piespiedu izpildi” SIA xxx 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 17.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no SIA OREGO  ir piedzenami šī lēmuma 

piespiedu izpildes izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA xxx reģ. nr. xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „xxx”, Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas 

sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 580,06 apmērā, kur LVL 382,37 ir pamatparāds, 

bet LVL 197,69 ir nokavējuma nauda,  

 „xxx”, Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 

109,55 apmērā, kur LVL 88,33 ir pamatparāds, bet LVL 21,22 ir nokavējuma nauda,  

„ xxx”, Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs xxxx) LVL 

185,39 apmērā, kur LVL 138,54 ir pamatparāds, bet LVL 46,85 ir nokavējuma nauda, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA xxx 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA xxx,  adrese xxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: SIA xxx 

pieder nekustamais īpašums „xxx”, Ļaudonas pagasta, Madonas novadā – zeme (kadastra 

numurs xxx, platība 5.10 ha). 
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     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde SIA xxx ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus: 

- 12.03.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09- 1188 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 7.68 apmērā, paziņojums stājies spēkā 12.03.2009. un 12.04.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 18.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10- 552, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi              

LVL 9.60 apmērā, paziņojums stājies spēkā 18.02.2010. un 18.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 10.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-12338, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 11.63 apmērā, paziņojums stājies spēkā 10.02.2011. un 10.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 

2010.gadu un 2011. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 

256.22 apmērā, kur LVL 136.97 ir pamatparāds, bet LVL 119.25 ir nokavējuma nauda: 

- 1998.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 23.33 apmērā, kur LVL 10.88 ir pamatparāds, 

bet LVL 12.45 ir nokavējuma nauda; 

- 1999.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 22.94 apmērā, kur LVL 10.88 ir pamatparāds, 

bet LVL 12.06 ir nokavējuma nauda; 

- 2000.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 19.89 apmērā, kur LVL 9.60 ir pamatparāds, 

bet LVL 10.29 ir nokavējuma nauda; 

- 2001.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 19.55 apmērā, kur LVL 9.60 ir pamatparāds, 

bet LVL 9.95 ir nokavējuma nauda; 

- 2002.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 19.23 apmērā, kur LVL 9.60 ir pamatparāds, 

bet LVL 9.63 ir nokavējuma nauda; 

- 2003.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 16.74 apmērā, kur LVL 8.37 ir pamatparāds, bet 

LVL 8.37 ir nokavējuma nauda; 

- 2004.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 20.56 apmērā, kur LVL 10.28 ir pamatparāds, 

bet LVL 10.28 ir nokavējuma nauda; 

- 2005.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 20.56 apmērā, kur LVL 10.28 ir pamatparāds, 

bet LVL 10.28 ir nokavējuma nauda; 

- 2006.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 20.56 apmērā, kur LVL 10.28 ir pamatparāds, 

bet LVL 10.28 ir nokavējuma nauda; 

- 2007.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 19.62 apmērā, kur LVL 10.27 ir pamatparāds, 

bet LVL 9.35 ir nokavējuma nauda; 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 16.13 apmērā, kur LVL 9.34 ir pamatparāds, 

bet LVL 6.79 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 11.86 apmērā, kur LVL 7.68 ir pamatparāds, 

bet LVL 4.18 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 13.08 apmērā, kur LVL 9.60 ir pamatparāds, 

bet LVL 3.48 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 12.17 apmērā, kur LVL 10.31 ir pamatparāds, 

bet LVL 1.86 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/357 „Par piespiedu izpildi” SIA xxxx 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 17.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 



20 

 

minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no SIA „xxx”  ir piedzenami šī lēmuma 

piespiedu izpildes izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA xxx, reģ. nr. Xxx, adrese Rūpniecības xxx, par labu 

Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „xxx , Ļaudonas pagastā 

Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 256,22 apmērā, kur LVL 

136,97 ir pamatparāds, bet LVL 119,25 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA xxx 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA xxx reģ.nr. xxx, adrese xxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: SIA xxx 

pieder nekustamais īpašums „xxx”, Ļaudonas pagasta, Madonas novadā – zeme (kadastra 

numurs xxx platība 3.00 ha). 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde SIA xxx ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus: 

- 03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09- 830 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 1.85 apmērā, paziņojums stājies spēkā 03.02.2009. un 03.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 05.07.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10- 2644, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi              

LVL 5.00 apmērā, paziņojums stājies spēkā 08.07.2010. un 08.08.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 10.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-12647, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 5.00 apmērā, paziņojums stājies spēkā 10.02.2011. un 10.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams; 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par, 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008.,2009., 2010.gadu un 2011. gadu un 

uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 50.32 apmērā, kur LVL 29.68 ir 

pamatparāds, bet LVL 20.64 ir nokavējuma nauda: 
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- 2001.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 2.91 apmērā, kur LVL 1.43 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.48 ir nokavējuma nauda; 

- 2003.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.82 apmērā, kur LVL 2.91 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.91 ir nokavējuma nauda; 

- 2004.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.82 apmērā, kur LVL 2.91 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.91 ir nokavējuma nauda; 

- 2005.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.82 apmērā, kur LVL 2.91 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.91 ir nokavējuma nauda; 

- 2006.g.par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.82 apmērā, kur LVL 2.91 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.91 ir nokavējuma nauda; 

- 2007.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.56 apmērā, kur LVL 2.91 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.65 ir nokavējuma nauda; 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 3.20 apmērā, kur LVL 1.85 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.35 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 2.85 apmērā, kur LVL 1.85 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.00 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 6.62 apmērā, kur LVL 5.00 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.62 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.90 apmērā, kur LVL 5.00 ir pamatparāds, bet 

LVL 0.90 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/338 „Par piespiedu izpildi” SIA xxx 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 17.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no SIA xxx ir piedzenami šī lēmuma 

piespiedu izpildes izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA xxx, reģ. nr. Xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „xxx”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kas 

sastāv no zemes (kadastra numurs 70700090084) LVL 50,32 apmērā, kur LVL 29,68 ir 

pamatparāds, bet LVL 20,64 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 
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15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA xxx 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA xxx reģ. nr.xxx, adrese xxx. 

     Izvērtējot Ļaudonas pagasta pārvaldē rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: SIA xxx  

piederēja nekustamais  īpašums „xxx” ( īpašuma tiesību izbeigušās 11.02.2011) Ļaudonas 

pagasta, Madonas novadā – zeme (kadastra numurs xxx, platība 38.50 ha), nekustamais 

īpašums „xxx” (īpašuma tiesību izbeigušās 01.01.2010) Ļaudonas pagasta, Madonas novadā – 

zeme (kadastra numurs xxx, platība 4.10 ha), pieder nekustamie īpašumi „xxx” Ļaudonas 

pagasta ,Madonas novadā – zeme (kadastra numurs xxx, platība 1.40 ha) un „xxx”, Ļaudonas 

pagasta, Madonas novadā – zeme (kadastra numurs xxx, platība 16.50 ha). 

     Madonas novada pašvaldība Ļaudonas pagasta pārvalde SIA xxx ir izsniegusi sekojošus 

administratīvos aktus nekustamajam īpašumam „xxx”: 

- 02.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-553 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 56.09 apmērā, paziņojums stājies spēkā 02.02.2009. un 02.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 17.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-503, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 67.00 apmērā, paziņojums stājies spēkā 17.02.2010. un 17.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 09.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-12109, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 61.14 apmērā, paziņojums stājies spēkā 09.02.2011. un 09.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams. 

Nekustamajam īpašumam „xxx”: 

- 03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-603 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 2.08 apmērā, paziņojums stājies spēkā 03.02.2009. un 03.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

Nekustamajam īpašumam „xxx”: 

- 03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-609 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 2.46 apmērā, paziņojums stājies spēkā 03.02.2009. un 03.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams. 

Nekustamajam īpašumam „xxx”: 

- 03.02.2009 pašvaldības maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam  Nr.09-849 par zemi ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis ir 

LVL 36.16 apmērā, paziņojums stājies spēkā 03.02.2009. un 03.03.2009. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 17.02.2010. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-504, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 45.21 apmērā, paziņojums stājies spēkā 17.02.2010. un 17.03.2010. tas kļuva 

neapstrīdams; 

- 09.02.2011. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-12109, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi              

LVL 61.14 apmērā, paziņojums stājies spēkā 11.02.2011. un 11.03.2011. tas kļuva 

neapstrīdams. 
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     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „xxx” nav pilnā apmērā 

samaksāts par  2010. gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 3.43 

apmērā, kur LVL 2.59 ir pamatparāds, bet LVL 0.84 ir nokavējuma nauda: 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 3.43 apmērā, kur LVL 2.59 ir pamatparāds, bet 

LVL 0.843 ir nokavējuma nauda. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „xxx” nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2005.g., 2006.g., 2007., 2008.g., 2009. gadu un uz 06.07.2012. nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds ir LVL 19.22 apmērā, kur LVL 10.64 ir pamatparāds, bet LVL 8.58 

ir nokavējuma nauda: 

- 2005.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 0.10 apmērā, kur LVL 0.05 ir pamatparāds, bet 

LVL 0.05 ir nokavējuma nauda; 

- 2006.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.68 apmērā, kur LVL 2.84 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.84 ir nokavējuma nauda; 

- 2007.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 5.40 apmērā, kur LVL 2.83 ir pamatparāds, bet 

LVL 2.57 ir nokavējuma nauda; 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 4.24 apmērā, kur LVL 2.46 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.78 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 3.80 apmērā, kur LVL 2.46 ir pamatparāds, bet 

LVL 1.34 ir nokavējuma nauda. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „xxx” nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009., 2010. un 2011.gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds ir LVL 167.84 apmērā, kur LVL 124.09 ir pamatparāds, bet LVL 43.75 ir nokavējuma 

nauda: 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 55.85 apmērā, kur LVL 36.16 ir pamatparāds, 

bet LVL 19.69 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 61.58 apmērā, kur LVL 45.21 ir pamatparāds, 

bet LVL 16.37 ir nokavējuma nauda; 

- 2011.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 50.41 apmērā, kur LVL 42.72 ir pamatparāds, 

bet LVL 7.69 ir nokavējuma nauda. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu „xxx” nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2006.g., 2007., 2008.g., 2009. un 2010.gadu uz 29.06.2012. nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds ir LVL 483.57 apmērā, kur LVL 286.00 ir pamatparāds, bet LVL 

197.57 ir nokavējuma nauda: 

- 2006.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 107.26 apmērā, kur LVL 53.63 ir pamatparāds, 

bet LVL 53.63 ir nokavējuma nauda; 

- 2007.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 101.61 apmērā, kur LVL 53.19 ir pamatparāds, 

bet LVL 48.42 ir nokavējuma nauda; 

- 2008.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 96.78 apmērā, kur LVL 56.09 ir pamatparāds, 

bet LVL 40.69 ir nokavējuma nauda; 

- 2009.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 86.65 apmērā, kur LVL 56.09 ir pamatparāds, 

bet LVL 30.56 ir nokavējuma nauda; 

- 2010.g. par zemi nodokļa parāds ir LVL 91.27 apmērā, kur LVL 67.00 ir pamatparāds, 

bet LVL 24.27 ir nokavējuma nauda. 

     Ar 14.12.2011. brīdinājumu Nr. LAU/1-10/11/347 „Par piespiedu izpildi” SIA xxx 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 16.01.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 17.01.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no SIA xxx ir piedzenami šī lēmuma 

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA xxx reģ. nr. xxx, adrese Selekcijas xxx, par labu Madonas 

novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „xxx”, Ļaudonas pagastā, Madonas 

novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 3,43 apmērā, kur LVL 2,59 ir 

pamatparāds, bet LVL 0,84 ir nokavējuma nauda, par nekustamo īpašumu „xxx”, Ļaudonas 

pagastā, Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 19,22 apmērā, kur 

LVL 10,64 ir pamatparāds, bet LVL 8,58 ir nokavējuma nauda, par nekustamo īpašumu 

„xxx”, Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra numurs xxx) LVL 

167,84 apmērā, kur LVL 124,09 ir pamatparāds, bet LVL 43,75 ir nokavējuma nauda un par 

nekustamo īpašumu „xxx”, Ļaudonas pagastā Madonas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra 

numurs xxx) LVL 483,57 apmērā, kur LVL 286,00 ir pamatparāds, bet LVL 197,57 ir 

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

kustamo un nekustamo mantu. 

 2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

     Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

16. Par Bērzaunes pamatskolas internāta ēkas nojaukšanu 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Lai sekmīgi realizētu LEADER projektu „Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē”, un 

atsaucoties uz 30.11.2010 iesniegumu par internāta ēkas nojaukšanu, sporta laukuma 

paplašināšanu un skolas apkārtnes sakārtošanu, kā arī ņemot vērā 20.08.2007 apsekošanas 

tehnisko slēdzienu par ēkas nesošo konstrukciju neapmierinošo tehnisko stāvokli, ņemot vērā  

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Nojaukt Bērzaunes pamatskolas internāta ēku, kad.Nr. 70460080101, atlikusī bilances 

vērtība uz 01.06.2012. LS 1028,62 (viens tūkstotis divdesmit astoņi lati 62 santīmi). 

2. Nojaukšanu veikt saimnieciskā kārtā. 

 

17. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7046 001 0103, kas atrodas Bērzaunes 

pagasta „Gureļos”, nosacītās cenas apstiprināšanu 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Pamatojoties uz zemes nekustamā īpašuma „Gureļi”, Madonas novada Bērzaunes 

pagastā novērtējumu no 07.06.2012.un SIA „Jurģi M” rēķinu no 25.06.2012 par nekustamā 



25 

 

īpašuma „Gureļi” Madonas novada Bērzaunes pagastā, vērtējumu,  atklāti balsojot: PAR – 

13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  

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

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

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gureļi” Madonas novada Bērzaunes pagastā nosacīto 

cenu LVL xxx. 

 

18. Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

        Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Bērzaunes pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

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

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

         Veikt šādus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā:   
1.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

1.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

08.230. Sauleskalna tautas nams     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 510   

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 510 

Zāģmateriālu iegāde estrādes "Aizvējš" 

atjaunošanai 

01.100 Pagasta pārvalde     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1 210   

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 1210 

Trīs biroja datoru, monitora iegāde, 

datortehnikas uzstādīšana 

09.100 
Pirmsskolas izglītības iestāde 

"Vārpiņa"     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 759   

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 759 Mūzikas centra iegāde, žoga uzstādīšana 

 Kopā 2 479  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 0  

 no izdevumu samazinājuma 0  

 no atlikuma 2 479  

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

06.601 Komunālā saimniecība    

  Izdevumi kopā 0  

2200 Pakalpojumi -9 000  

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 9000  

19. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības iznomātās Gaiziņkalna 

virsotnes sakopšanai 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Ivars Miķelsons iepazīstina ar Gaiziņkalna virsotnes sakopšanas darbu tāmi. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 
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attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Uzdot pašvaldības uzņēmumam SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” veikt Madonas 

novada pašvaldības iznomātās Gaiziņkalna virsotnes sakopšanas darbus (sk. Pielikumu 

„Gaiziņkalna sakopšanas darbu tāme”). 

2.Gaiziņkalna sakopšanas darbiem piešķirt finansējumu LVL 1067,79 apmērā no Madonas 

novada pašvaldības nesadalītajiem finanšu līdzekļiem.  

 

20. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „ Bērzaunes komunālais uzņēmums”  
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” 

06.06.2012. iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu sadzīves atkritumu šķirošanas 

konteineru iegādei. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, pamatojoties uz 

likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 48.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Palielināt SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, reģ.Nr.48703002782, pamatkapitālu, 

izdarot naudas ieguldījumu LVL 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts lati 00 santīmi) bez 

jaunu dalībnieku uzņemšanas, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 

2. Iedalīt līdzekļus SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanai 

LVL 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts lati 00 santīmi) no Madonas novada pašvaldības 

nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

3. SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim nodrošināt 

pieteikuma par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozīšanu reģistrēšanu LR Uzņēmumu 

reģistra komercreģistrā. 

 

21. Par finansējuma piešķiršanu ventilācijas izbūvei Kusas pamatskolā 

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības administrācijā saņemts Aronas pagasta pārvaldes 

iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu LVL 14500,00 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti 

lati) apmērā ventilācijas izbūvei Kusas pamatskolas ēdināšanas blokā. 

Noklausījusies Aronas pagasta pārvaldes vadītāja A.Piekalna informāciju, ņemot vērā  

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu LVL 14500,00 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti latu) apmērā 

ventilācijas izbūvei Kusas pamatskolas ēdināšanas blokā no nesadalītajiem budžeta 

līdzekļiem. 
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22.Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu  
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības dome izskatīja L. Ķ., dzīvojošas xxx un A.F., dzīvojoša 

xxx, 2012.gada 11.jūnija iesniegumu (reģistrēts Aronas pagasta pārvaldē ar Nr.ARO/1-

13.2/12/171-F) ar lūgumu izbeigt zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „xxx” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un platību 0,72 ha. 

Iesniegumam pievienoti dokumenti: 

1. Mantojuma apliecība, iereģistrēta Jūrmalā, Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres Sandras 

Berķes aktu un apliecinājumu reģistrā 31.03.2008. ar Nr.1020. par tiesībām uz mantojumu pēc 

likuma uz 26.01.2007. mirušās Dz.F., personas kods xxx, atstāto mantojumu A.Ķ., personas 

kods xxx, un A.F., personas kods xxx.  

2. Mantojuma apliecība, iereģistrēta Rīgā, Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres Zanes 

Ernštreites aktu un apliecinājumu reģistrā 27.12.2011. ar Nr.13542 par tiesībām uz 

mantojumu pēc likuma uz 28.07.2011. mirušās A.Ķ., personas kods xxx, atstāto mantojumu 

L. Ķ., personas kods xxx. 

3. Iepriekš minētajās mantojuma apliecībās mantas sastāvā iekļautas zemes lietošanas tiesības 

ar lietošanas tiesību pāreju uz nekustamo īpašumu „xxx” (kadastra Nr.xxx), Aronas pagasts, 

Madonas novads.  

 Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz „Valsts un 

pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 25. panta (2 
1
) punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Izbeigt patstāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, 

Madonas novads (kadastra Nr.xxx) otro zemes vienību (kadastra apzīmējums xxx) A. F., 

dzīvojošam xxx un L.Ķ., dzīvojošai xxx.  

2. Ieskaitīt nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.xxx) otro 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx  un platību 0,72 ha valsts rezerves zemēs. 

 

23.Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Andrejs  PIEKALNS – Aronas  pagasta pārvaldes vadītājs 

        Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Aronas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

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

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

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

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa  

18.630 

Pašvaldības budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti 

ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu īstenošanai no valsts 

budžeta iestādēm 651 Skolas auglis 

 Kopā 651  
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 t.sk. uz izdevumiem 651  

 uz atlikumu 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

09.200 Kusas  pamatskola     

 Izdevumi kopā (palielinājums) 651   

2300 Krājumu iegāde 651 produkti (augļi) 

06.600 Komunālā saimniecība    

 Izdevumi kopā (palielinājums) 1500   

2200 Pakalpojumu apmaksa 1500 brīvo istabiņu apkure 

 Kopā 2 151  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 651  

 no izdevumu samazinājuma 0  

 no atlikuma 1500  

 

24. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS – Ošupes  pagasta pārvaldes vadītāja p.i.  

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Ošupes pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

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

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

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

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

NOLEMJ: 
         Veikt šādus grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL  

18.630. Transferti 144 Skolas auglis 

18.690. Transferti 3 538 Veselībai 

21.300. Maksas pakalpojumi 2 064  

 Kopā 5 746  

 t.sk. uz izdevumiem 2 208  

 uz atlikumu 3 538  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

06.601. Pārējā komunālā saimniecība 

un teritoriju uzturēšana 

  

  

  Izdevumi kopā (palielinājums) 2064   

2200 Pakalpojumi 2064 Pakalpojumu apmaksa 

09.211. Degumnieku pamatskola     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 144   

2300 Krājumu iegāde 144 Skolas auglis 

 Kopā 2 208  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 2208  

 no izdevumu samazinājuma 0  
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 no atlikuma 0  

2.2.  Samazināt finansējumu   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

09.211. Degumnieku pamatskola     

  Izdevumi kopā  2 636 Samazināt, tāpēc, ka pirms dotācijas  

2200 Pakalpojumi 622 piešķiršanas remontam tika pielikts no 

atlikuma 

2300 Krājumu iegāde 2014   

 Kopā 2 636  

 t.sk. uz atlikumu 2636  

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

08.211 Degumnieku bibliotēka    

  Izdevumi kopā 0  

2200 Pakalpojumi -560  

2400 Periodikas iegāde 100  

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 460  

18.130. Aktīvās atpūtas centrs    

  Izdevumi kopā 0  

2200 Pakalpojumi -500  

2300 Krājumumu iegāde 500  

2.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 1200 latiem  

2.2. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

05.600. Pārējā vides aizsardzība     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1200   

2200 Pakalpojumi 1200 Pakalpojumiem 

 Kopā 1 200  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem   

 no izdevumu samazinājuma   

 no atlikuma 1200  

25. 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 – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

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

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

NOLEMJ: 

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

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL  

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 700  

 Kopā 700  

 t.sk. uz izdevumiem 700  

 uz atlikumu 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   
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Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

09.200 Barkavas pamatskola    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 450   

5200 Pamatlīdzekļi 450 Datora iegāde ēdnīcas vadītājai 

 Izdevumi kopā (palielinājums) 250  

2200 Pakalpojumi 250 Atbalsts Ē.Mugureviča grāmatas izdošanai 

 Kopā 700  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 700  

 no izdevumu samazinājuma 0  

 no atlikuma   

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K. 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē par nepieciešamību 

piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā no J. K., personas kods xxx, 

dzīv. „xxx”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. 

  Izvērtējot Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts: J.K. Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pieder nekustamais īpašums 

„xxx” ar kadastra Nr. pamatgabalam xxx. Parāda kopējā summa par šo īpašumu ir LVL 

1057,70 (no tiem LS 231,02 nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un LVL 826,68 - 

parāds par ēkām). J.K. Kalsnavas pagastā pieder arī nekustamais īpašums „xxx” ar kadastra 

Nr.pamatgabalam xxx, par kuru nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa ir LVL 422,24 

(par zemi). 

Brīdinājumus Nr.KAL/1-09/12/132 un Nr.KAL/1-09/12/133 par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda nomaksu Kalsnavas pagasta pārvalde J.K.  nosūtīja 14.05.2012. Brīdinājumā 

minētajā termiņā nekustamā īpašuma nodokļa parāds labprātīgi netika samaksāts. No J. K. 

piedzenami arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

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

daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā Kalsnavas pagasta 

pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J.K., personas kods xxx, dzīv. xxx, par labu Madonas novada 

Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

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

kopējo summu LVL 1057.70 (LVL 231.02 par zemi un LVL 826.68 par ēkām) un par 

īpašumu „XXX” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 

par summu LVL 422.24 (par zemi), kā arī izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

 2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

 Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu. 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

27. Par finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis Pūks” telpu 

remontam 
ZIŅO: Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē par to, ka 

13.06.2012. pagasta pārvalde ir saņēmusi Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 

„Lācītis Pūks” vadītājas L.Vucānes iesniegumu (reģistrēts pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/1-

13.2/12/156) par nepieciešamību veikt remontu PII telpās un tam vajadzīgo finansējumu.   

Pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas rotaļu, tualetes un garderobes telpās 

remonts nav bijis kopš 1980.gada. Telpas ir nolietojušās un neatbilst sanitārajām prasībām.  

 Saskaņā ar SIA „Pūķupes” 07.06.2012. sastādīto tāmi, PII „Lācītis Pūks” telpu 

remontam nepieciešami LVL 5446,17. No Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta atlikuma uz 

2012.gada sākumu šim mērķim iespējams novirzīt LVL 2 500,00. Lai kvalitatīvi veiktu telpu 

remontu, no Madonas novada pašvaldības budžeta nepieciešami LLV 2946,00.  

Noklausījusies A.Mūrmaņa sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības līdzekļiem LVL 2946,00 

Kalsnavas pagasta pārvaldei pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis Pūks” telpu remontam. 

28. 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, deputātu izteiktos 

viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ:       

Veikt sekojošus grozījumu Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā: 

1.Pamatbudžeta  plānoto ieņēmumu grozījumi  
  

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus 
  

Kods Nosaukums Summa Piezīmes 

18.600 

Pašvaldību saņemtie transferti 

no valsts budžeta 586 Programmas 'Skolas auglis" ietvaros 

 
Kopā 586 

 

 
t.sk. uz izdevumiem 586 

 

 
t.sk. uz finansēšanu 0 

 

 
uz atlikumu 0 
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2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

  

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

  

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

09.200 Pamatizglītība 586   

2300 Krājumu iegāde 586 programma Skolas auglis 

09.100 Pirmskolas izglītība 2500   

2200 Pakalpojumu apmaksa 2500 PII "Lācītis Pūks telpu" remonts 

 Kopā 3 086 

 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 586 

 

 no izdevumu samazinājuma  

 

 no atlikuma 2500 

 

29. Par Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu 

norakstīšanu 

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausoties Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīles – Bērziņa sniegto 

informāciju par Vestienas pagasta pārvaldē norakstāmajiem pamatlīdzekļiem, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

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

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

Atļaut norakstīt Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldes 

pamatlīdzekli – ugunsdzēsēju automašīnu AC – 30 (66) – 184-A, GAZ- 66, izlaides gads 

1991, jo automašīnas turpmākā izmantošana nav iespējama. Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība uz 

01.06.2012. – LVL 0.00. Realizēt to, nododot metāllūžņos vai pārdodot kā rezerves daļas, 

iegūtos līdzekļus ieskaitot Vestienas pagasta pārvaldes budžetā. 

 

30. Par autotransporta novērtēšanu 

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausoties Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīles – Bērziņa sniegto 

informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

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

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

NOLEMJ: 

1.Atļaut Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldei atsavināt  autobusu 

MERCEDES BENZ 0611, pirmā reģistrācija 26.10.1992., valsts Nr. FR 2796. 

2. Madonas novada pašvaldība pilnvaro Vestienas pagasta pārvaldi veikt pasažieru autobusa 

MERCEDES BENZ 0611 novērtēšanu, lai realizētu to, apmainot pret citu autobusu vai 

pārdodot.  

 

31. Par zemes nomu servitūta ceļa izbūvei 

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 
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2012. gada 8. jūnijā Vestienas pagasta pārvaldē saņemts Sanda Šaicāna iesniegums 

(reģ. Nr. VES/1-13.2/12/40-Š) par servitūta ceļa izbūvi uz viņam piederošo īpašumu 

„Graviņas”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kad. Nr. 7096 005 0004, caur Madonas 

novada pašvaldībai piekrītošo zemi „Vidus Kalnsētas”, kadastra apzīmējums 7096 005 0111. 

Pamatojoties uz Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, atklāti balsojot: 

PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  

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

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

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

1.Piekrist servitūta ceļam caur pašvaldības piekritīgo īpašumu ( Vidus Kalnsētas) kad. 

Nr.7096-005-0111 par labu īpašumam „Graviņas” kad. Nr. 7096-005-0004. 

2.Vestienas pagasta pārvaldei kārtot īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā, pēc kā 

slēgt līgumu par servitūta nodibināšanu ar Sandi Šaicānu par labu īpašumam „Graviņas” kad. 

Nr. 7096-005-0004.  

 

32. Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši apstiprinātajam Vestienas pagasta teritorijas 

plānojumam 

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pantu, kurš 

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

plānojumu, kurā noteikta ciema robeža, Vestienas pagasta padomes 2006. gada 15. februāra 

lēmumu (saistošie noteikumi Nr.3 “Par Vestienas pagasta teritorijas plānojumu”, kurā ir 

apstiprināts ciems Vestiena, Valsts zemes dienesta 2012. gada 15. jūnija vēstuli Nr. 

15.06.2012. Nr. 2-04.1-V/2648 “Par Krasti ciemu un adrešu datu sakārtošanu atbilstoši 

apstiprinātajam Vestienas pagasta teritorijas plānojumam” un Vestienas pagasta pārvaldes 

vadītāja Artūra Vīle – Bērziņa sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

Atcelt statusu Krastu ciems. 

 

33. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Sarkaņu pagastā 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja Andra Simtnieka sniegto 

informāciju, pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

3.daļas 17. punktu un saskaņā ar 2008. gada 17. jūlijā pagasta padomes sēdē (protokols Nr.9 

2#) apstiprināto Sarkaņu pagasta teritorijas plānojumu 2008. – 2020. gadiem, kurš stājās 

spēkā 2008. gada 30. jūlijā, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,   atklāti 

balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

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

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

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

Noteikt nekustamajam īpašumam (kadastra Nr. 7090-004-0288) zemes lietošanas 

mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zemes NĪLM 1201. 

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 
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34. Par zemes platības precizēšanu 

Andris SIMTNIEKS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja v.i. 

Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. informē, ka veicot nekustāmā īpašuma 

„Bērziņi 1” kadastrālo uzmērīšanu, tika konstatēts, ka zemes platība neiekļaujas pieļaujamās 

nesaistes robežās (trūkst 0,9ha). 

Pamatojoties uz SIA „Metrum”  izgatavoto nekustāmā īpašuma „Bērziņi 1” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 70500050304 robežplānu,  kā arī uz 13.10.1997. likuma 

„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. Panta 9. daļu. Kas nosaka - ja kadastrālajā 

uzmērīšanā noteikta zemes platība pārsniedz pastāvīgajā lietošanā piešķirto zemes platību vai 

ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmumā noteiktajām robežu 

kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.   

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

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

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

 Noteikt nekustāmā īpašuma „Bērziņi 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70500050304 galīgo platību 2,2 ha.  

 

35. Par Dzelzavas pagasta zemes piederību, piekritību  

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Dzelzavas  pagasta pārvaldes vadītāja p.i. 

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 – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

Madonas novada pašvaldībai Dzelzavas pagastā piekrīt un zemes reformas laikā ir 

ierakstāmas zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda šādas Dzelzavas pagasta zemes vienības: 

Zemes vienības 

atrašanās vieta 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

platība (veicot 

zemes vienības 

kadastrālo 

uzmērīšanu, 

zemes vienības 

platība var tikt 

precizēta)  

Pamatojums 

(normatīvie akti  pašvaldībai 

piekrītošiem zemei) 

Dzelzavas pagasts, 

Madonas novads 

70500080089 6,9ha. Likums „Par pašvaldībām” 

15panta, 1punkts 

 

36. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par budžeta saistībām 

Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 
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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 SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu “Madonas novada 

Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

2. Apstiprināt šādu Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšu 

plānu: 

 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 193 110,14  

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 158 287,00 

 

100% 

Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) 23 743,05 15% 

ERAF finansējums 134 543,95 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 34 823,14  

Projekta iesniedzēja līdzekļi 34 823,14  

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

U1 Artēziskās akas rekonstrukcija, 1 gab. 

U2 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, 1 komplekts. 

U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=618 m. 

U4 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana uz Kļaviņām, L=42 m. 

K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 1 komplekts. 

K2 Kanalizācijas pašteces tīklu izbūve, L=655 m 

K3 Kanalizācijas spiedvada izbūve, L=5 m. 

K4 Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve. 

4. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Madonas novada pašvaldības SIA 

“Sarkaņu komunālais uzņēmums” (tālāk tekstā Uzņēmums) iesniegtā projekta  “Madonas 

novada Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu, attiecināmo 

izmaksu segšanai dot galvojumu Uzņēmuma aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē 

nacionālā līdzfinansējuma vajadzībām LVL 23743,05 Ls (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti 

četrdesmit trīs lati 05 santīmi). 

Uzņēmumam realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, 

sagatavojot Regulatora apstiprināšanai plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

5. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās 

vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

6. Akceptēt Uzņēmuma ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, 

tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši Projekta iesniegumā iekļautajam 

finansējuma plānam (Iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam 

(Iesnieguma 3.papilddokuments). 

37. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju Liezēres pagastā 

ZIŅO: Jānis SIRMAIS - Liezēres pagasta pārvaldes  vadītājs  
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Uz tehniski ekonomiskā pamatojuma par ūdenssaimniecības attīstību Liezēres pagastā  

izstrādes brīdi Liezēres pagastā ir spēkā Madonas novada domes 25.02.2010 lēmums, kurā ir 

noteikti Liezēres pagasta pārvaldes un tās iestāžu sniegto maksas pakalpojumu veidi un 

samaksas lielums. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 606 „Noteikumi par darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti 

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

prasībām, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1.Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Madonas novada Liezēres pagasta 

Liezēres ciemā un Ozolu ciemā ir Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde. 

2.Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde sniedz šādus ūdenssaimniecības pakalpojumus: 

2.1.Ūdensapgādes pakalpojumus - ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu līdz iedzīvotājiem 

un juridiskajām personām, 

2.2.Kanalizācijas pakalpojumus – notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē. 

3.Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorija ir Madonas novada Liezēres pagasta 

Liezēres ciems un Ozolu ciems. 

4.Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus nosaka Madonas novada pašvaldība. 

Līdz jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu noteikšanai spēkā ir Madonas 

novada pašvaldības 2010.gada 25.februārī domes sēdē (protokols Nr. 6) noteiktie tarifi: 

1) ūdensapgāde – 0,32 Ls/m
3
; 

2) ūdensapgāde – 1,00 Ls uz 1 cilvēku mēnesī; 

3) ūdensapgāde liellopiem – 0,79 Ls uz 1 liellopu mēnesī; 

4) ūdensapgāde sīklopiem – 0,35 Ls uz 1 sīklopu mēnesī; 

5) kanalizācijas pakalpojumi – 0,60 Ls uz 1 cilvēku mēnesī. 

Tarifi un maksa noteikti bez PVN. 

 

38. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma  apstiprināšanu un par saistībām Liezēres 

pagasta Liezēres ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai  

ZIŅO: Jānis SIRMAIS - Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs  

 Saskaņā ar MK noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs Liezēres pagasts ir pasūtījis SIA”PROFIN” izstrādāt tehniski 

ekonomisko pamatojumu (TEP) Madonas novada Liezēres pagasta Liezēres ciema 

ūdenssaimniecības attīstībai. TEP ir izstrādāts. 

Noklausījusies niegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus,  atklāti balsojot: 

PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

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

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto un 2012.gada 27.aprīlī iesniegto tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Madonas novada Liezēres pagasta Liezēres ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, II.kārta”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
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Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 332 877,62  

t.sk. Attiecināmām izmaksām 272 850,51 100% 

          Pašvaldības finansējums (kredīts) 40 927,58 15% 

          ERAF finansējums 231 922,93 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 60 027,11  

           Projekta iesniedzēja līdzekļi 60027,11  

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus: 

1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija centra rajonā, L=500m 

2. Ūdenstorņa rekonstrukcija 

3. Jauna artēziskā urbuma izbūve 

4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L=440 m 

5. Jaunas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (1 gab.) un spiedvada (L=300 

m) izbūve. 

6. Esošā spiedvada rekonstrukcija, L=300 m 

7. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=1400 m 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Madonas novada pašvaldības ieguldījums daļu 

40 927,58 lati, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē 2012.-2013.gadā, 

kas sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot 

iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 231 922,93 lati. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 

priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Madonas novada Liezēres pagasta pārvaldei organizēt investīciju projekta 

sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas 

sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 

saņēmējam. 

39. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām Madonas 

novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai 

Jānis SIRMAIS - Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

 Saskaņā ar MK noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

Liezēres pagasts ir pasūtījis SIA”PROFIN” izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP) 

Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstībai. TEP ir 

izstrādāts. 

Noklausījusies niegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus,  atklāti balsojot: 

PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

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

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto un 2012.gada 27.aprīlī iesniegto tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, II.kārta”. 
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2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 397 333,04  

t.sk. Attiecināmām izmaksām 325 682,82 100% 

          Pašvaldības finansējums (kredīts) 48 852,42 15% 

          ERAF finansējums 276 830,40 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 71 650,22  

           Projekta iesniedzēja līdzekļi 71 50,22  

 

3.Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus: 

1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (3000 m). 

2. Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (510 m). 

3. Esošā kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija. 

4. Esošo darba urbumu rekonstrukcija (2 gab.). 

4.Projekta finansēšanā nodrošināt Madonas novada pašvaldības ieguldījums daļu 48 

852,42 lati, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē 2012.-2013.gadā, kas 

sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu 

ERAF finansējuma saņemšanai 276 830,40 lati. 

5.Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

6.PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 

priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7.Madonas novada Liezēres pagasta pārvaldei organizēt investīciju projekta 

sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas 

sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 

saņēmējam. 

40. Par dienas grupas atvēršanu Mētrienas pamatskolā  

ZIŅO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Izskatījusi Mētrienas pagasta pārvaldes  priekšlikumu, ņemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies Andra 

Dzenovska sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

Izņemt no Domes sēdes darba kārtības kā lemjošo jautājumu, jo šis ir informatīva 

satura jautājums. 

Deputāti noklausījās un pieņēma zināšanai, ka Mētrienas pamatskolā vasaras mēnešos 

darbojas dienas grupa pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. 

 

41. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības 

vārda  

ZIŅO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja 

   Madonas novada pašvaldība 2012.gada 20.martā ir saņēmusi A. Z. iesniegumu ar 

ierosinājumu iegādāties pašvaldībai piederošo dzīvokli un palīgēkas un kūts daļu Dzelzavas 

pagasta „xxx” (kadastra Nr.xxx), kuru pašlaik A.Z. īrē no pašvaldības. 
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Saskaņā ar zemesgrāmatu reģistra datiem, nekustamais īpašums ar adresi „xxx”, 

Dzelzavas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) ir ierakstīts zemesgrāmatā uz 

Madonas novada pašvaldības vārda ar 2010.gada 1.septembra zemesgrāmatu tiesneša 

lēmumu. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,6492 ha, 

dzīvojamās mājas ar diviem dzīvokļiem un trīs palīgēkām.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo 

māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Lai veiktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama dzīvokļa 

īpašuma kā patstāvīga īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar „Dzīvokļu īpašumu 

likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu 

un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā  Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu  Nr.2  

„xxx”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai: 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

Madonas novada pašvaldības vārda; 

2.2. pēc dzīvokļa īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā virzīt jautājuma par dzīvokļa 

īpašuma atsavināšanu skatīšanu Finanšu un attīstības komitejas sēdē.   

 

42. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam 

ar adresi Rūpniecības iela 51-1, Madona 

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

Ar Madonas novada pašvaldības 2011.gada 29.novembra domes lēmumu (prot.Nr.21; 

47.p.) atsavināšanai – pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika nodots pašvaldības 

nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums ar adresi Rūpniecības iela 51-1, Madona, Madonas 

novads.  

2012.gada 7.jūnijā norisinājās izsoles procedūra, izsolei dalību bija pieteikuši 4 

pretendenti (izsoles protokols pielikumā). Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – LVL 

950,00, nosolītā cena LVL 2700,00 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības grāmatvedības datiem, izsoles dalībniece Ā.B., 

nosolīto cenu LVL 2700,00 ir samaksājusi 2012.gada 18.jūnijā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrā daļa nosaka, ka  Institūcija, 

kas organizē mantas atsavināšanu , izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 

šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas. 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm24#bkm24
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm44#bkm44
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Rūpniecības iela 51-1, 

Madona, Madonas novads, izsoles rezultātus. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai likumā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu slēgšanu ar Ā.B., personas 

kods xxx. 

(Pielikumā – izsoles protokols). 

 

43. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Priežu ielā 13-21, Madonā 

atkārtotu nodošanu atsavināšanai, 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 – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli tika nodots pašvaldības 

nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu iela 13-21, Madona (turpmāk tekstā 

– Dzīvokļa īpašums).  

Ar 2012.gada 29.marta Madonas novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6; 33.p.) 

tika apstiprināti Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi un nosacītā cena – izsoles sākumcena Ls 

7300,00 . 

Dalībai izsolē līdz Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumos noteiktajam termiņam - 

2012.gada 7.jūnija plkst.10.00 nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to Pašvaldības īpašuma 

privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisija 2012.gada 7.jūnijā pieņēma lēmumu 

atzīt Dzīvokļa īpašuma izsoli par nenotikušu.  

Tāpat komisija pieņēma lēmumu virzīt uz pašvaldības domes sēdi priekšlikumu nodot 

Dzīvokļa īpašumu atkārtotai atsavināšanai, pazeminot noteikto izsoles sākumcenu par 20% 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu. 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 32.panta pirmo daļu, , 

ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Atkārtoti nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu ar 

adresi Priežu iela 13-21, Madona, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums ar adresi Rūpniecības 

iela Priežu iela 13-21, Madona nosacīto cenu Ls 5850,00 (pieci tūkstoši astoņi simti 

piecdesmit lati). 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu iela 

13-21, Madona izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

4. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai 

organizēt atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. 

 

44. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Raiņa ielā 6, Madonā 

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

2012.gada 24.maijā Madonas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “ Joker Ltd” 

iesniegums (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.1./12/1489) iesniegums ar lūgumu izsniegt SIA “ 

Joker Ltd” atļauju spēļu zāles atvēršanai Raiņa ielā 6, Madonā.  Iesniegumā tiek norādīts, ka 

spēļu zālē tiks nodrošināta nepārtraukta iekšējā un ārējā video novērošana, fiziskā apsardze, ir 

plānotas 8 darba vietas. 

Iesniegumam pievienots: 
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1.Nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Joker Ltd” kopija uz 1 

lapas; 

2.Nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Siksala” kopija uz 1 lapas; 

3.Zemesgrāmatas informācija par īpašumu kopija uz 2 lapām; 

4.Licence azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, kas pārreģistrēta 2012.gada 

2.janvārī apliecināta kopija uz 1 lapas.  

Madonas novada pašvaldībai, iepazīstoties ar SIA “ Joker Ltd”, jākonstatē, vai 

iesniegums atbilst Likumā noteiktajiem kritērijiem atļaujas izsniegšanai, kā arī vai nepastāv 

šķēršļi, kas nepieļauj atļaujas azartspēļu organizēšanai Raiņa ielā 6, Madona izsniegšanu. 

Izskatot SIA „Joker Ltd” saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

Madonas novada pašvaldība konstatē:  

SIA „Joker Ltd” ir iesniegusi Madonas novada pašvaldība likumā „Azartspēļu un 

izložu likums” (turpmāk tekstā – Likums) 42.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus:  

1) LR Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci 

azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, derīga no 2006.gada 24.janvāra, 

pārreģistrēta 2012.gada 2.janvārī. 

2) dokumentu kopijas, kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas – 2012.gada 23.maija 

nodomu protokols par apakšnomas līguma slēgšanu starp SIA “Portuns” un SIA “Joker Ltd” ; 

2012.gada 23.maija nodomu protokols par nomas līguma slēgšanu starp SIA „SIKSALA” un  

SIA „Portuns”; ēkas Raiņa iela6, Madona 1.stāva plāna shēma.  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, lemjot par tāda 

administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, 

iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. 

Uz 2012.gada 19.jūnija Finanšu un attīstības  komitejas sēdi bija ieradies SIA „Joker 

Ltd” pārstāvis Rolands Lātss – norāda, ka SIA „Joker Ltd” saskaņā ar 5 gadus atpakaļ 

pieņemto Madonas pilsētas domes lēmumu, ir atbrīvojis telpas Valdemāra bulvārī Nr.14, tādēļ 

lūdz izskatīt iespēju atvērt spēļu zāli Raiņa ielā 6, Madonā vai citās telpās Madonas pilsētā. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, pamatojoties 

uz Satversmes 106. un 116.pantu, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 12.pantu, 13.pantu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, „Eiropas 

vietējo pašvaldību hartas” 4.panta 2.,3 un 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd”, reģistrācijas Nr.40003266078, 

atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai Raiņa ielā 6, Madonā, Madonas novadā.  

(administratīvais akts pielikumā) . 

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

45. Par pilsētas 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 – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 
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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 

zemes vienības 

kadastrālo 

uzmērīšanu, 

zemes vienības 

platība var tikt 

precizēta)  

Pamatojums 

(normatīvie akti  pašvaldībai 

piekrītošiem zemei) 

Madona, Madonas 

novads 

70010011562 900kv.m. Likums „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

5panta, 14punkts 

Madona, Madonas 

novads 

70010011719 1000kv.m. Likums „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

5panta, 14punkts 

Madona, Madonas 

novads 

70010011567 1545kv.m. Likums „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

5panta, 14punkts 

Madona, Madonas 

novads 

70010010933 930kv.m. Likums „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3panta, 6daļas 

Madona, Madonas 

novads 

70010010941 1\4 

domājamās 

daļas no 

600kv.m. 

Likums „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3panta, 6daļas 

Madona, Madonas 

novads 

70010011832 684kv.m. Likums „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3panta, 2daļas, 1punkts 

Madona, Madonas 

novads 

70010010811 1200kv.m. Likums „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3panta, 6daļas 

Madona, Madonas 

novads 

70010010814 1\2 

domājamās 

daļas no 

1116kv.m. 

Likums „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3panta, 6daļas 

46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Aptekas ”, Bērzaunes pagasts 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Geo SIJA” 11.06.2012. iesniegumu 

reģistra Nr. MNP\2.1.3.2.\12\1654  par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala 

„Aptekas” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

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

apzīmējums Nr.70460060024 sadalīšanai.  

2. Atdalāmajam  zemes gabalam  14,3 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  14,3 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

7311020103 – no 10km līdz 25 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

7311040100- regulētas ūdensnotekas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija. 

          2.2. Atdalītajai zemes vienībai 14,3 ha platībā piešķirt nosaukumu „Talejkrasts”, 

Bērzaunes pagasts, Madonas novads. 

3. Paliekošajam zemes gabalam  77,0 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi  0101–zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3.1. Paliekošajam  zemes gabalam  77,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

7312050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo 

spriegumu līdz 20kv. 

7312050200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 

7311020104 – līdz 10km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.  

7311020103 – no 10km līdz 25 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

7311040100- regulētas ūdensnotekas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija. 

7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Midzeņi”, Lazdonas pagasts 

ZIŅO: ANDRIS RIEBA – būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Geo SIJA” 11.06.2012. iesniegumu, 

reģistra Nr. MNP\2.1.3.2.\12\1654, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala 

„Midzeņi” Lazdonas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Midzeņi” zemes vienības  

apzīmējums Nr.70660020032 sadalīšanai.  

2. Atdalāmajam  zemes gabalam  1,05 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101–zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  1,05 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

2.2. Atdalītajai zemes vienībai 1,05 ha platībā piešķirt nosaukumu „Lakstīgalas”,  

Lazdonas pagasts, Madonas novads. 

3. Paliekošajam zemes gabalam (sastāvošam no divām zemes vienībām), zemes vienībai  2,82 

ha  platībā noteikt zemes lietošanas mērķi  0101–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība 1,32ha platībā, 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 1,5ha platībā. 

3.1. Paliekošajam  zemes gabalam, zemes vienībai 2,82 ha. platībā noteikt tiesību 

apgrūtinājumus. 

7315030100 - ceļa servitūta teritorija. 

3.2. zemes vienībai  0,96 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi  0101–zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3.3. Paliekošajam  zemes gabalam, zemes vienībai 0,96 ha. platībā noteikt tiesību 

apgrūtinājumus. 

7315030100- ceļa servitūta teritorija. 

7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem. 

7311090900 – ķīmiskā aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietām. 

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Āriņi-Saulrieti”, „Klauģulejas”, 

Lazdonas un Mārcienas pagastos 

ZIŅO: ANDRIS RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Ametris” 22.05.2012. iesniegumu 

reģistra Nr. MNP\2.1.3.2.\12\1793  par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala 

„Āriņi - Saulrieti” kadastra apzīmējums 70660030004, 70740060005 un „Klauģulejas”  

kadastra apzīmējums 70660030019  Lazdonas un Mārcienas pagastos, Madonas novadā 

robežu pārkārtošanai. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Āriņi-Saulrieti” zemes vienības 

kadastra apzīmējums 70660030004, 70740060005 un „Klauģulejas” kadastra apzīmējums 

70660030019 Lazdonas un Mārcienas pagastos, Madonas novads robežu pārkārtošanai.  

2. Zemes gabalam „Āriņi-Saulrieti”, Lazdonas pagastā, Madonas novads 17,5 ha. platībā 

kadastra apzīmējums 70660030004, Mārcienas pagastā, Madonas novadā 21,1ha platībā 

kadastra apzīmējums 70740060005 noteikt zemes lietošanas mērķi 0101–zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 



45 

 

 2.1. Zemes gabalam „Āriņi-Saulrieti”, Lazdonas pagastā pagasts, kadastra apzīmējums 

70660030004 Madonas novads, 17,5 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

11020205 – Ūdenstilpes - ezera „ Dziļūksnītis” –aizsargjoslas teritorija, 10m no krasta līnijas. 

110503 – Tauvas joslas teritorija gar ezeru- Dziļūksnītis 4m no krasta līnijas. 

          2.1.1.Mārcienas pagastā, kadastra apzīmējums 70740060005, Madonas novadā, 21,1ha 

platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar spriegumu līdz 20kv, 

6,5m attālumā uz katru pusi no līnijas ass. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1m katrā pusē no kabeļa 

līnijas ass. 

120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1m katrā pusē no kabeļa 

līnijas ass. 

120505 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju, 1m. 

120502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1m katrā pusē no kabeļa 

līnijas ass. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības autoceļu, 30m attālumā no ceļa ass. 

 3. Zemes gabalam  „Klauģulejas”, zemes vienības kadastra apzīmējums 706600300019 

Lazdonas pagasts, Madonas novads 11,1 ha. platībā, un Mārcienas pagastā 1,5ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi  0101–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3.1. Zemes gabalam,  „Klauģulejas”, Lazdonas pagasts, Madonas novads 11,1 ha. 

platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

11020205 – ūdenstilpes – ezera „ Lielais klauģis”  – aizsargjoslas teritorija, 10m 

krasta līnijas. 

110503 – tauvas joslas teritorijas gar ezeru – Lielais Klauģis, 4m no krasta līnijas. 

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

līdz 20kv, 6,5m attālumā uz katru pusi no līnijas ass. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1m katrā pusē no kabeļu 

līnijas ass. 

120505 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju, 1m. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1m katrā pusē no kabeļu 

līnijas ass. 

11020205 – ūdenstilpes – ezera Mazais Klauģis – aizsargjoslas teritorija, 10m no krasta 

līnijas. 

110503 – tauvas joslas teritorijas gar ezeru –Mazais Klauģis, 4m no krasta līnijas. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1m katrā pusē no kabeļu 

līnijas ass. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības autoceļu, 30m attālumā no ceļa ass. 

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

līdz 20kv, 6,5m attālumā uz katru pusi no līnijas ass. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1m katrā pusē no kabeļu 

līnijas ass. 

3.1.1. Zemes gabalam  „Klauģulejas”, Mārcienas pagasts, Madonas novads 1,5 ha. platībā 

noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

11020205 – ūdenstilpes – ezera „Lielais Klauģis” - aizsargjoslas teritorija, 10m no krasta 

līnijas. 

110503 – tauvas joslas teritorija gar ezeru – Lielais Klauģis, 4m no krasta līnijas. 

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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49. Par zemesgabalu apvienošanu Gaujas ielā, Madonā 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

  Sakarā ar ieceri  tālākai Madonas sporta kompleksa attīstībai, lai veiktu būvniecību 

nepieciešams apvienot Madonas novada pašvaldībai piederošos zemes gabalus Gaujas ielā 13 

un Ceriņu ielā 20A Madonā.  

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

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

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Apvienot Madonas novada pašvaldībai piederošos zemes gabalus Gaujas ielā 13, kadastra 

numurs 70010010620,   11116 kv.m. platībā un zemes gabalu Ceriņu  ielā 20A, kadastra 

apzīmējums 70010011741,  600 kv.m. platībā. 

2. Jaunizveidotam zemes gabalam 11716kv.m. platībā apstiprināt adresi Gaujas iela 13, 

Madona, Madonas novads. 

3. Jaunizveidotam zemes gabalam Gaujas ielā 13 noteikt zemes lietošanas mērķi – NĪLM 

kods 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

 

50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Dzirnavas”, Ļaudonas pagasts 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

  Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Ametris” 25.06.2012. iesniegumu 

reģistra Nr. MNP\2.1.3.2.\12\1815  par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala 

„Dzirnavas” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

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

apzīmējums Nr.70700070105 sadalīšanai.  

2. Atdalāmajam  zemes gabalam  39,6 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101– zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  39,6 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

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

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

110502 – tauvas joslas teritorija gar upi. 

110502 – tauvas joslas teritorija gar upi. 

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

ciemiem, ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

150301 – ceļa servitūta teritorija.  

          2.2. Atdalītajai zemes vienībai 39,6 ha platībā piešķirt nosaukumu „Dzirnavu lauki”,  

ļaudonas pagasts, Madonas novads. 

3. Paliekošajam zemes gabalam 14,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi  0101–zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 13,0ha platībā, 1001- rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve 1,1ha platībā. 
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3.1. Paliekošajam  zemes gabalam, zemes vienībai 14,1 ha. platībā noteikt tiesību 

apgrūtinājumus. 

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

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

11020105 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos. 

110502 – tauvas joslas teritorija gar upi. 

110502 – tauvas joslas teritorija gar upi. 

120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju. 

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

ciemiem, ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 

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

ciemiem, ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 

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

ciemiem, ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 

120505 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju. 

120505 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju. 

120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija. 

12030304 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Grāveri 1”, „Klajotnes”, Dzelzavas 

pagasts 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Ametris” 21.05.2012. iesniegumu, 

reģistrēts Madonas novada pašvaldībā Nr. MNP\2.1.3.2.\12\1788,  par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu zemes gabala „Grāveri 1” kadastra apzīmējums 70500050395, un 

„Klajotnes”  kadastra apzīmējums 70500050363  Dzelzavas pagastā, Madonas novadā robežu 

pārkārtošanai. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 

19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

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

kadastra apzīmējums 70500050395  un „Klajotnes” kadastra apzīmējums 70500050363 

Dzelzavas pagasts, Madonas novads robežu pārkārtošanai.  

2. Zemes gabalam „Grāveri 1”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads 1,18 ha. platībā kadastra 

apzīmējums 70500050395 noteikt zemes lietošanas mērķi 0101–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.1. Zemes gabalam „Grāveri 1”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, 1,18 ha. platībā 

noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 
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150301 – ceļa servitūta teritorija. 

3. Zemes gabalam „Klajotnes”, zemes vienības kadastra apzīmējums 70500050363 Dzelzavas 

pagasts, Madonas novads 10,65 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi  0101–zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3.1. Zemes gabalam „Klajotnes”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads 10,65 ha platībā 

noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

12030303 - aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

150301- ceļa servitūta teritorija. 

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

52. Par iespēju turpināt būvniecību xxx, Barkavas pagastā, Madonas novadā  

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2012.gada 5.jūnijā konstatēja, 

ka xxx, Barkavas pagastā tiek veikta dīķa izbūve bez akceptēta būvprojekta un būvdarbu 

atļaujas. Nekustamā īpašuma īpašnieks V.K. p.k.xxx. 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību 

kompetencē ir kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu 

savā administratīvajā teritorijā; 

2012.gada 5.jūnijā ir sastādīts Atzinums nr.58/2012., kurā konstatēts, ka nekustamajā 

īpašumā xxx, Barkavas pagastā, Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

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

kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot 

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā 

ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

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

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei. 11.06.2012. 

būvinspektors ar rakstisku rīkojumu nekustamā īpašuma īpašniekam deva norādījumus- 

pārtraukt būvdarbus nekustamajā īpašumā ‘’Mālnieki’’, Barkavas pagastā, Madonas 

novadā. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta piekto daļu, ja būvinspektora konstatētos 

pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieņemt 

vienu no šādiem motivētiem lēmumiem:  

1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības 

turpināšanai;  

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

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem: 

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 
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2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga- ja 

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības. 

3) par administratīvā akta izdošanu- ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka 

administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības. 

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta piektā daļa nosaka, ja 

būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt 

norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku 

novēršanu. Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod.  

Piemērojamā tiesību norma (Būvniecības likuma 30.panta 5.daļa) dod iestādei arī 

rīcības brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījuma izdot 

lēmumu par iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku 

novēršanu. Rīcības brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts 

augstāks taisnīguma līmenis individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var 

izmantot tikai šim nolūkam. 

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

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta 

piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot 

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

personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

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

sabiedrības ieguvums, pieņemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieņemts lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku 

novēršanu, tas ir zemesgabala, būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, tādejādi ierobežojot 

Būvniecības pasūtītāja tiesības turpināt objektu būvniecību atbilstoši būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Pieņemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, tas ir 

zemesgabala, būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, būtiski tiktu ierobežotas Būvniecības 

pasūtītāja tiesības turpināt būvniecību un patvaļīgi uzbūvētās būves nojaukšana šajā 

gadījumā nebūtu lietderīga tamdēļ, ka tas radītu finansiālus zaudējumus pasūtītājam, tas ir, 

tiktu nojaukta patvaļīgi uzbūvētā būve, kuru pēc būvatļaujas saņemšanas pasūtītājs atkal 

būvētu no jauna, kā arī sabiedrība no šī procesa neiegūtu nekādu labumu, tieši otrādi, 

būvniecības process tiktu pagarināts un papildus tiktu izlietoti gan cilvēku gan 

enerģētiskie, gan ekoloģiskie un finanšu resursi, kā arī radīti lieki būvniecības atkritumi. 

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, kā arī piemērojot administratīvā 

procesa principus, Madonas novada pašvaldības dome uzskata, ka nav konstatējams tāds 

nozīmīgs sabiedrības kaitējums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotās būvniecības 

turpināšana nekustamajā īpašumā xxx, Barkavas pagastā, Madonas novadā, un pieņemams 

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

procesu minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

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

pretrunā ar samērības principu. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 

9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Būvniecības likuma 30.panta 5.daļas 1.punktu, 

ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

PRET – NAV; ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ:  
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1.Būvniecības pasūtītajam V.K. atļaut turpināt dīķa būvniecību ‘’Mālniekos’’, Barkavas 

pagastā, Madonas novadā un līdz 2012.gada 1.septembrim izpildīt sekojošus nosacījumus 

būvniecības turpināšanai: 

1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un 

Madonas novada pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu dīķa izbūvei xxx, 

Barkavas pagastā, Madonas novadā. 

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības 

būvvaldē saņemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

53. Par iespēju turpināt būvniecību xxx, Liezēres pagastā, Madonas novadā  
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2012.gada 12.jūnijā 

konstatēja, ka xxx, Liezēres pagastā tiek veikta šķūņa būvniecība bez akceptēta būvprojekta 

un būvdarbu atļaujas. Nekustamā īpašuma īpašnieks G.R. p.k.xxx. 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību 

kompetencē ir kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu 

savā administratīvajā teritorijā. 

2012.gada 12.jūnijā ir sastādīts Atzinums nr.59/2012., kurā konstatēts, ka nekustamajā 

īpašumā xxx, Liezēres pagastā, Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

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

kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot 

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar 

pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

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

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei. 11.06.2012. 

būvinspektors ar rakstisku rīkojumu nekustamā īpašuma īpašniekam deva norādījumus- 

pārtraukt būvdarbus nekustamajā īpašumā ‘’Šķētes’’, Liezēres pagastā, Madonas novadā. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta piekto daļu, ja būvinspektora konstatētos 

pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieņemt vienu 

no šādiem motivētiem lēmumiem:  

1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai;  

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

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem: 

4) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

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

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības. 

6) par administratīvā akta izdošanu- ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka 

administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības. 
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Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta piektā daļa nosaka, ja 

būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt 

norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku 

novēršanu. Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod.  

Piemērojamā tiesību norma (Būvniecības likuma 30.panta 5.daļa) dod iestādei arī 

rīcības brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījuma izdot 

lēmumu par iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku 

novēršanu. Rīcības brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts 

augstāks taisnīguma līmenis individuālajā gadījumā, un iestāde savu rīcības brīvību var 

izmantot tikai šim nolūkam. 

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

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta 

piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot 

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

personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

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

sabiedrības ieguvums, pieņemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt, kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieņemts lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku 

novēršanu, tas ir zemesgabala, būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, tādejādi ierobežojot 

Būvniecības pasūtītāja tiesības turpināt objektu būvniecību atbilstoši būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Pieņemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, tas ir 

zemesgabala, būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, būtiski tiktu ierobežotas Būvniecības 

pasūtītāja tiesības turpināt būvniecību un patvaļīgi uzbūvētās būves nojaukšana šajā 

gadījumā nebūtu lietderīga tamdēļ, ka tas radītu finansiālus zaudējumus pasūtītājam, tas ir, 

tiktu nojaukta patvaļīgi uzbūvētā būve, kuru pēc būvatļaujas saņemšanas pasūtītājs atkal 

būvētu no jauna, kā arī sabiedrība no šī procesa neiegūtu nekādu labumu, tieši otrādi, 

būvniecības process tiktu pagarināts un papildus tiktu izlietoti gan cilvēku gan 

enerģētiskie, gan ekoloģiskie un finanšu resursi, kā arī radīti lieki būvniecības atkritumi. 

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, kā arī piemērojot administratīvā 

procesa principus, Madonas novada pašvaldības dome uzskata, ka nav konstatējams tāds 

nozīmīgs sabiedrības kaitējums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotās būvniecības 

turpināšana nekustamajā īpašumā xxx, Liezēres pagastā, Madonas novadā, un pieņemams 

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

procesu minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

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

pretrunā ar samērības principu. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 

9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Būvniecības likuma 30.panta 5.daļas 1.punktu, 

ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1.Būvniecības pasūtītajam G.R.  atļaut turpināt šķūņa būvniecību „Šķētēs”, Liezēres pagastā, 

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

turpināšanai: 
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1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un 

Madonas novada pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu dīķa izbūvei xxx, 

Liezēres pagastā, Madonas novadā. 

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada 

pašvaldības būvvaldē saņemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

54.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E.L. 

ZIŅO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja 

Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja ziņo par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no E.L., personas kods xxx, adrese xxx.  

      Izvērtējot Madonas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: E.L. 

pieder nekustamais īpašums xxx, kas sastāv no zemesgabala (kadastra numurs xxx), turpmāk 

tekstā „Zeme” un ēkas (kadastra numurs xxx), turpmāk tekstā xxx.  

     Madonas novada pašvaldība E.L. ir izsniegusi administratīvos aktus: 

- 22.07.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-5202, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēku Ls 

11,41 apmērā; 

- 01.02.2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-6787, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi Ls 

9,56 apmērā un par Ēku Ls 21,56 apmērā; 

- 23.01.2012. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2012.gadam Nr. 12-3829, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi Ls 

11,95 apmērā un par Ēku Ls 21,01 apmērā.   

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2010., 2011. un 2012.gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir Ls 

47,37 apmērā, kur Ls 42,53 ir pamatparāds, bet Ls 4,84 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 11.04.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./12/932 „Par piespiedu izpildi” E.L. 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 30.04.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 26.04.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no E.L. ir piedzenami šī lēmuma 

piespiedu izpildes izmaksas. 

     Administrators Pašvaldībai paziņoja, ka uz nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa. Tāpēc 

Pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmo un trešo daļu 

brīdinājumā iekļāva nekustamā īpašuma nodokļa summu par visu 2012.gadu.  

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 
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1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no E.L., personas kods xxx, adrese xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu xxx, kas sastāv no zemesgabala (kadastra numurs xxx) un ēkas (kadastra 

numurs xxxx), LVL 47,37 apmērā, kur LVL 42,53 ir pamatparāds, bet LVL 4,84 ir 

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

kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam maksātnespējas administratoram. 

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

55. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Viešūra ezerā  

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ - Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību 

komisijas loceklis 

     Ar Madonas novada pašvaldības 29.05.2012. lēmumu „Par pilnvarojumu licencētās 

makšķerēšanas organizēšanai Viešūra ezerā” protokols Nr. 12., 28.p. tika nolemts pilnvarot 

SIA „LB Agro” organizēt licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā. Lēmumā tika noteikts, ka 

SIA „LB Agro” pirms Viešūra ezera licencētās makšķerēšanas nolikuma iesniegšanas 

saskaņošanai Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – 

makšķerēšanas – kārtība” 10.1. līdz 10.5.punktā noteiktajām institūcijām, SIA „LB Agro” 

nolikumu iesniedz pašvaldībai saskaņošanai. 

      Pašvaldība 11.06.2012. saņēma SIA „LB Agro” 07.06.2012. iesniegumu. Ar iesniegumu 

SIA „LB Agro” iesniedza pašvaldībai LB Agro izstrādāto nolikumu „Par licencēto 

makšķerēšanu Viešūra ezerā”.  

       Iesniegums tika nodots izskatīšanai Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību 

tiesību komisijai. Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisija ar 

savu 20.06.2012. nolēma lūgt SIA „LB Agro” veikt sekojošus grozījumus nolikuma „Par 

licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā” projektā: 

 nolikuma 2.1.punktā izslēgt vārdus „… normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

reģistrētām …”, jo airu laivas jāreģistrē tikai tad, ja ar to veic rūpniecisko zveju; 

 nolikuma 2.2.punkta pirmajā teikumā izslēgt vārdus „… normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā reģistrētām …”, jo airu laivas jāreģistrē tikai tad, ja ar to veic rūpniecisko zveju; 

 nolikuma 2.3.3. punktā skaitļus „10.00” un „16.00” ar skaitļiem „07.00” un „17.00”;  

 nolikuma 2.3.4.punktā vārdus … „ievērojot, ka karpas atļauts paturēt ne vairāk kā divas 

zivis” aizstāta ar vārdiem „izņemot karpas, un ievērojot, ka karpas atļauts paturēt ne vairāk 

kā četras zivis”; 

 nolikuma 4.punktā ir pārrakstīšanās kļūdas, proti, punktu numuri norādīti ”1.1., 1.2, 1.3, 

utt.”, taču, ņemot vērā nolikuma pārējo punktu numerāciju, ir secināms, ka nolikumā būtu 

jānorāda 4.punktā sekojoši numuri „4.1., 4.2., 4.3., utt.”. Tāpēc lūdzam labot pārrakstīšanās 

kļūdu;  

 nolikuma 4.punktā par maksu, kā arī attiecīgajos nolikuma pielikumos, pie summām 

norādīt, ka summā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, vai iekļaut nolikumā attiecīgu 

punktu; 

 nolikuma 4.punkta 1.1.punkta (numerācija norādīta esošajā nolikuma redakcijā) pirmajā 

teikumā skaitli „5” aizstāt ar skaitli „3”; 

 nolikuma 4.punkta 1.2.punkta (numerācija norādīta esošajā nolikuma redakcijā) pirmajā 

teikumā skaitli „2,50” aizstāt ar skaitli „1,50”; 
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 nolikuma 6.1.punktā aizstāt skaitli „20” ar skaitli „30” un nolikuma 6.2.punktā skaitli 

„80” aizstāt ar skaitli „70”, jo saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 

„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 18.2.punktu ūdenstilpes licencētās 

makšķerēšanas nolikumā paredz, ka daļa naudas līdzekļu, kas iegūti, realizējot 

makšķerēšanas licences, pārskaitāmi valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai, ievērojot 

ūdenstilpes statusam atbilstošo pārskaitījuma apmēru – ja makšķerēšana notiek publiskos 

ezeros — ne mazāk par 30 %; 

 nolikuma pielikumā Nr. 1 palielināt piekrastes posmus, kuros atļauta makšķerēšana no 

krasta, kā arī, iebrienot ūdenī,  atbilstoši pašvaldības iesniegtajam priekšlikumam. 

     Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

Jautājumu izņemt no Domes sēdes darba kārtības kā lemjošo jautājumu, jo šis ir  

informatīva satura jautājums 

Deputāti uzklausīja un pieņēma informāciju zināšanai, kā arī ieteica Madonas novada  

pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijai strādāt pie šī jautājuma  

 

56. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L.K. 

ZIŅO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Evita Zāle ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no L.K., personas kods xxx, dzīvo xxx. 

     Izvērtējot Madonas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: L. K. 

pieder nekustamais īpašums xxx (kadastra numurs xxx), kas sastāv no zemesgabala, turpmāk 

tekstā „Zeme”, un ēkas, turpmāk tekstā „Ēka”.  

     Madonas novada pašvaldība Laurai Kaņepei ir izsniegusi administratīvos aktus: 

- 22.01.2009. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2009.gadam Nr. 09-818, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi Ls 

9,84 apmērā 

- 09.02.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-792, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi Ls 

12,30 apmērā; 

- 22.07.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-4817, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par ēku Ls 

30,47 apmērā; 

- 24.01.2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-4103, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi un 

Ēku kopā Ls  73,26 apmērā; 

- 19.01.2012. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2012.gadam Nr. 12-1972, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi un 

Ēku kopā Ls  49,52 apmērā. 

     Paziņojumi stājušies spēkā un kļuvuši neapstrīdami. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2009., 2010. 2011. un 2012.gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 

Ls 147,60 apmērā, kur Ls 128,66 ir pamatparāds, bet Ls 18,94 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 14.06.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./12/1680 „Par piespiedu izpildi” Laurai 

Kaņepei ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt 

nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 28.06.2012. (ieskaitot). 

Brīdinājums stājās spēkā 21.06.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu 
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brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no L. K. ir piedzenami šī 

lēmuma piespiedu izpildes izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.K., personas kods xxx, dzīvo xxx, Madonas novads, LV 

4801, par labu Madonas novada pašvaldībai (konts Nr. xxx, a/s „SEB Banka”) nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu xxx 

(kadastra numurs xxx), kas sastāv no zemesgabala un ēkas LVL 147,60 apmērā, kur LVL 

128,66 ir pamatparāds, bet LVL 18,94 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājai Vēsmai Ampermanei (Raunas ielā 14, Cēsīs, 

LV4101) 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. 

57.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.V. 

ZIŅO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja 

     Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Evita ZĀLE ziņo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.V., personas kods xxx, dzīvo xxx. 

     Izvērtējot Madonas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: I.V. 

pieder nekustamais īpašums xxx (kadastra numurs xxx), kas sastāv no zemesgabala, turpmāk 

tekstā „Zeme”, un dzīvokļa, turpmāk tekstā „Dzīvoklis”.  

     Madonas novada pašvaldība I.V. ir izsniegusi administratīvos aktus: 

- 11.11.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2010.gadam Nr. 10-14969, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi un 

Dzīvokli kopā          Ls 1,58 apmērā; 

- 28.01.2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-4880, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi un 

Dzīvokli kopā Ls  5,- apmērā; 

- 01.02.2012. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2012.gadam Nr. 12-12738, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi un 

Dzīvokli kopā Ls  5,- apmērā. 

     Paziņojumi stājušies spēkā un kļuvuši neapstrīdami. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par  2010. 2011. un 2012.gadu un uz 29.06.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir Ls 

11,00 apmērā, kur Ls 10,02 ir pamatparāds, bet Ls 0,98 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 14.06.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./12/1679 „Par piespiedu izpildi” I.V. 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 28.06.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 21.06.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 
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minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no I.V. ir piedzenami šī lēmuma 

piespiedu izpildes izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I. V., personas kods xxx, dzīvo xxx, par labu Madonas novada 

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

nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu xxx, kas 

sastāv no zemesgabala un dzīvokļa LVL 11,00 apmērā, kur LVL 10,02 ir pamatparāds, bet 

LVL 0,92 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājai Vēsmai Ampermanei (Raunas ielā 14, Cēsīs, 

LV4101) 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. 

58. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO: Sarmīte KALNIŅA – Finanšu nodaļas ekonomiste 

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

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

37. pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, ,   atklāti balsojot: PAR – 13 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  

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

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

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

NOLEMJ:  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15  „Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada  

budžeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

 

59. Par Madonas novada domes sēdē 29.05.2012. (protokols Nr. 12, p. 50) pieņemtā 

lēmuma atcelšanu 

ZIŅO: INDRA KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

 Attīstības nodaļas projektu ieviešanas un sagatavošanas speciāliste Indra Kārkliņa 

informē, ka projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros, domes sēdē 2012. 

gada 29. maijā tika skatīts jautājums par finansējuma apstiprināšanu ELFLA projekta 

ieviešanai, ņemot vērā veikto iepirkumu būvniecības darbiem un iesniegto piedāvājumu 

autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai.  

Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, izvērtējot un ņemot vērā deputātu 

ieteikumus, Finašu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 
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ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,  Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); 

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

Atcelt 29.05.2012. Madonas novada pašvaldības domes sēdē pieņemto lēmumu 

(protokols Nr. 12, p. 50) par ELFLA projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” 

finansējuma apstiprināšanu. 

 

60. Par ELFLA projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros noslēgto 

līgumu finansējuma apjoma apstiprināšanu 

ZIŅO: INDRA KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

 Attīstības nodaļas projektu ieviešanas un sagatavošanas speciāliste Indra Kārkliņa 

informē, ka projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros noslēgto būvdarbu, 

autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu noslēgto līgumu summas pārsniedz 

pieejamo ELFLA finansējumu projekta realizācijai. 

 Apstiprinātais Lauku atbalsta dienesta finansējums projekta ietvaros: 

1) Autoruzraudzības darbu veikšanai – LS 1464,00 (t.sk. PVN – LS 264,00); 

2) Būvuzraudzības darbu veikšanai – LS 1830,00 (t. sk. PVN – LS 330,00); 

3) Būvniecības darbu veikšanai – LS 171 811,38 (t.sk. PVN – LS 30 982,38).  

Ņemot vērā veikto iepirkuma procedūru (būvdarbiem) un saņemtos finanšu 

piedāvājumus autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai, projekta ietvaros 

ir izveidojies sadārdzinājums. Būvniecības darbiem - LS  46 785,43 (t.sk. PVN), 

būvuzraudzības darbiem – LS 1304,18 (t.sk. PVN), autoruzraudzības darbiem – LS 1555,50 

(t.sk. PVN) apmērā. 

Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, izvērtējot un ņemot vērā deputātu ieteikumus,  

Finašu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt kopējo projekta finansējuma apjomu bez PVN – LS  184 221,71, Ar PVN  LS – 

224 750,49 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – LS  95 574,39, ELFLA 

finansējums – LS 129 176,10); 

 Autoruzraudzības darbu izmaksas – LS 3 019,50  apmērā (t. sk. attiecināmās 

izmaksas – LS 1 200,00, neattiecināmās izmaksas – LS 1819,50); 

 Būvuzraudzības izmaksas  - LS 3 134,18 apmērā (t.sk. attiecināmās izmaksas –  

LS 1 500,00, neattiecināmās izmaksas – LS 1 634,18); 

 Būvniecības darbu izmaksas – 218 596,81 apmērā (t.sk. Attiecināmās izmaksas – 

LS 143 529,00, neattiecināmās izmaksas – LS 75 067,81). 

2. Saskaņot neattiecināmās izmaksas ar Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas Reģionālo 

lauksaimniecības pārvaldi. 

3. Lēmuma izpildi uzdot Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļai. 

61. Par ELFLA  projekta „Strauta ielas rekonstrukcija, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” 

finansējuma izskatīšanu  

ZIŅO:  Indra Kārkliņa – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa 

informē, ka projekta  „Strauta ielas rekonstrukcija, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā”  iesniedzot 

projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta  projektu konkursā aktivitātē „Pamatpakalpojumi 

iedzīvotājiem un ekonomikai” sākotnēji paredzēts un Lauku atbalsta dienestā pieņemtajā 

lēmumā izlietot ielas rekonstrukcijas darbiem – LVL 50 001,47, t.sk. PVN – LVL 9 016,66, 

ūdensvada rekonstrukcijas darbiem – LVL 41 509,40, t.sk. PVN- LVL 7 485,30 (projekta 
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ietvaros neattiecināmās izmaksas), būvuzraudzības darbu izmaksām - LVL 366,00, t.sk. PVN 

– LVL 66,00 un autoruzraudzības izmaksām – LVL 366,00, t.sk. PVN 66,00.  

Projekta ietvaros tika paredzēts veikt iepirkuma procedūru būvdarbiem (ielas 

rekonstrukcijas un ūdensvada rekonstrukcijas darbiem). Ņemot vērā, ka iepirkuma un 

būvniecības dokumentācija ir jāiesniedz  6 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas Lauku 

atbalsta dienesta Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimniecības pārvaldei, projekta ietvaros 

būvniecības darbiem veicamo darbu apjomu tāmes tika iesniegtas Madonas novada 

pašvaldības SIA „Madonas namsaimnieks” būvapjomu izmaksu noteikšanai. 

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

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1.Akceptēt SIA „Madonas namsaimnieks” būvapjomu izmaksas Strauta ielas rekonstrukcijas 

darbiem -  LVL 63 630,75  (t.sk. PVN – LVL 11 474,40) apmērā un ūdensvada 

rekonstrukcijas darbiem – LVL 34 102,27 (t.sk. PVN – LVL 6149,59) apmērā. 

2.Akceptēt un palielināt būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas – LVL 1830,00 (t.sk. PVN – 

LVL 330,00), ņemot vērā ka tiks slēgti 2 līgumi. 

3.Akceptēt un palielināt autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas – LVL 1500,00 (t.sk. PVN – 

LVL 270,49), ņemot vērā ka tiks slēgti 2 līgumi. 

 

62. Par Latvijas Inline Hokeja  federācijas iesniegumu - atbalsts G.P. 

ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 31.maijā ir saņēmusi Latvijas Inline Hokeja 

federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā ar Nr.MNP/2.1.3.1./12/1547) 

ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada iedzīvotāju, Latvijas izlases dalībnieku G. P. 

startam Pasaules čempionātā inline hokejā Kolumbijā 2012.gada 8.- 14.jūlijā. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, 

ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

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

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu tāmes 

līdzekļiem LVL 150,00 (viens simts piecdesmit latu) pārskaitot Latvijas Inline hokeja 

federācijai. 

63. Par Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu - atbalsts Ģ.Ļ. 

ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 11.jūnijā ir saņēmusi Latvijas Orientēšanās 

federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā ar Nr.MNP/2.1.3.1./12/1637) 

ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu, Latvijas izlases dalībnieku Ģ.Ļ., 

startam Eiropas čempionātā jauniešiem orientēšanās sportā Francijā 2012.gada 27. jūnija – 

1.jūlijam. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M. Gailuma sniegto 

informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,  Valdis 
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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 114,00 pārskaitot Latvijas Orientēšanās federācijai. 

64. Par V.M. iesniegumu 

ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 4.jūnijā ir saņēmusi V.M. iesniegumu (reģistrēts 

Madonas novada pašvaldībā ar Nr.MNP/2.1.3.6./12/570) ar lūgumu finansiāli atbalstīt 

sportista licences apmaksu dalībai Latvijas Tropfireidu čempionātā 2012.gadā. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, 

ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE,  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 50,00 (piecdesmit latu) licences apmaksai pārskaitot sporta klubam „Rugāji”. 

65. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Visjaunākais laiks” 

ZIŅO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 11.jūnijā ir saņēmusi biedrības „Visjaunākais 

laiks” iesniegumu (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.6./12/595) ar lūgumu 2.stāva telpas Augu ielā 

27 nodot lietošanā biedrības vajadzībām, vienojoties ar pašvaldību par telpu nosacījumiem un 

pienākumiem, kas veicami pret pašvaldību.  

Noklausījusies G.Ķevera sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, 

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns 

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

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

Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ:  

Atļaut Madonas Bērnu un jauniešu centram slēgt līgumu par sadarbību ar biedrību  

„Visjaunākis laiks” ar 2012.gada 1.jūliju uz 2 gadiem. 

 

 

66. Par dzejnieka Andreja EGLĪŠA vārda piešķiršanu Ļaudonas vidusskolai  

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājas I.DREIMANES iesniegumu, ņemot 

vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

Piešķirt dzejnieka Andreja EGLĪŠA vārdu Ļaudonas vidusskolai.  

67. Par grozījumiem Dzelzavas speciālās internātpamatskolas nolikumā 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Dzelzavas speciālās internātpamatskolas direktores A.DADZES 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 02.04.2012. Nr.MNP/2.1.3.2./12/911), 

ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 
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noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

 

1.Apstiprināt grozījumus Dzelzavas speciālās internātpamatskolas nolikumā: 

 

1.1. izteikt 2.punkta 2.1.1. apakšpunktu jaunā redakcijā: „Nodrošināt bērniem un jauniešiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem izglītošanu, garīgo, fizisko, sociālo attīstību un radīt 

priekšnoteikumus izglītojamā integrācijai sabiedrībā”; 

1.2. izteikt 3.punkta 3.1.1. apakšpunktu jaunā redakcijā: „Internātpamatskolā uzņem 

audzēkņus, kuri ir sasnieguši 2 gadu vecumu, pamatojoties uz pašvaldības vai Valsts 

pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu un vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, 

iesniegumu Internātpamatskolas direktoram”;   

1.3. papildināt 4.punktu ar 4.3.4. apakšpunktu „speciālo pirmsskolas izglītības programmu, 

kods 11015811 un kods 11015911”;  

1.4. papildināt 4.punktu ar 4.20. apakšpunktu „Pirmsskolas grupā izglītības satura apguve 

pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības var notikt 

vienlaikus visā grupā, apakšgrupā vai individuāli”. 

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada2.jūliju 

 

68. Par finansējuma piešķiršanu mācību literatūras iegādei 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Izglītības nodaļas apkopoto informāciju, ņemot vērā Madonas novada 

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

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju,  atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

 

1. Piešķirt finansējumu LVL 2000,00 apmērā mācību literatūras iegādei no 2012.gada 

budžetā izglītības pasākumiem mācību literatūras iegādei paredzētajiem līdzekļiem. 

2. Piešķirt finansējumu LVL 6482,00 apmērā mācību literatūras iegādei no 2012.gada 

budžetā nesadalītajiem līdzekļiem. 

Skolu saraksts pievienots protokolam. 

 

69. Par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Madonas bērnu un jauniešu centra sagatavoto informāciju, ņemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finašu u attīstības komiteju 

lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 ( 

Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

Piešķirt finansējumu LVL 2127,00 tērpu iegādei no 2012.gada budžetā izglītības 

pasākumiem tērpu iegādei paredzētajiem līdzekļiem, saskaņā ar pievienoto sarakstu. 
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Tērpu iegādes saraksts pievienots protokolam. 

 

70. Par finansējuma piešķiršanu datorprasmju lietošanas sertifikāta iegādei 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora R.LIŽBOVSKA iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 13.06.2012. Nr.MNP/2.1.3.2./12/1679), ņemot vērā 

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

lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13   

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ:  

Piešķirt finansējumu LVL 100,00 (viens simts latu) Madonas novada skolu skolēniem 

ECDL (European Computer Driving Licence) kartes iegādei no 2012.gada budžetā izglītības 

pasākumiem metodiskajam darbam paredzētajiem līdzekļiem. 

 

71. Par finansiālu atbalstu Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra dalībniekiem 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

Izskatījusi biedrības „Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris” priekšsēdētājas A.ĶĒNIŅAS 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 04.06.2012. Nr.MNP/2.1.3.1./12/1576), 

ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības 

komiteju lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR 

– 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ:  

Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 150,00 (viens simts piecdesmit latu) apmērā Latvijas 

Jauniešu pūtēju orķestra dalībniekiem – Reinim un Kārlim Jurkovskiem dalības maksai 

vasaras radošajā nometnē no 2012.gada budžetā izglītības pasākumiem atbalstam talantīgiem 

skolēniem paredzētajiem līdzekļiem. 

 

72. Par finansējuma piešķiršanu ceļu sakopšanai pēc Rallija Madona 2012 

ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – domes priekšsēdētājs 

    Laika periodā no 2012.gada 8.- 9.jūnijam Madonas novada teritorijā norisinājās rallijs 

Madona 2012. Tā rezultātā bija nepieciešams veikt rallija ātrumposmu un pārbraucienu ceļu 

profilēšanu, kā arī seguma atjaunošanu kritiskākajās vietās. Pamatojoties uz Madonas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.janvāra lēmumu, Madonas novada pašvaldība bija apņēmusies šos 

darbus veikt.  

Noklausījušies A.Lungeviča ziņojumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

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

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

NOLEMJ:  

Piešķirt LVL 3078,63 (trīs tūkstoši septiņdesmit astoņi lati 63 santīumi) novada ceļu  

sakopšanai pēc rallija Madona 2012.  

73. Par finansējuma piešķiršanu folkloras kopas „Vērtumnieki” ēdināšanai 

starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2012” Rīgā 

ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs 
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Izskatījusi I.Grudules iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 

14.06.2012.Nr.MNP/2.1.3.2./12/1694), noklausījusies J.KĻAVIŅA sniegto informāciju, 

ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ:  

Piešķirt finansējumu LVL 125,00 (viens simts divdesmit pieci lati) apmērā folkloras 

kopas „ Vērtumnieki” ēdināšanai starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2012” Rīgā no 

nesadalītajiem budžeta  līdzekļiem. 

 

74. Par nakšņošanas maksas apstiprināšanu starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 

2012” dalībniekiem Madonas 1.vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā 

ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs 

Noklausījusies J.KĻAVIŅA sniegto informāciju, deputātu izteiktos priekšlikumus, 

atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, 

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

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

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt nakšņošanas maksu LVL 0,50 (nulle lati 50 santīmi) vienai 

personai(ieskaitot PVN) starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” dalībniekiem 

Madonas 1.vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā. 

 

75.  Par papildus līdzekļu piešķiršanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Vidzemes reģiona brigādes Madonas nodaļai 

ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – domes priekšsēdētājs 

Madonas novada pašvaldībā 2012.gada 18.jūnijā ir saņemts Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas iesniegums (reģistrēts ar 

Nr.MNP/2.1.3.2./12/1750) ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus remontdarbu veikšanai 

VUGD VRB Madonas daļas telpās. 2012.gada 26.aprīlī Madonas novada pašvaldības domes 

sēdē finanšu līdzekļi telpu remontam tika piešķirti, taču, uzsākot remontdarbus, ir radušās 

papildus izmaksas, kas nebija paredzētas aprēķinos. VUGD VRB Madonas daļa lūdz piešķirt 

papildus finansējumu Ls 290,00 apmērā, lai remontdarbus būtu iespējams pabeigt.  

Noklausījusies A.Ceļapītera sniegto informāciju, vērā  Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

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

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

NOLEMJ:  

Piešķirt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes 

Madonas daļai LVL 290,00 (divi simti deviņdesmit lati) telpu remontdarbiem no pašvaldības 

nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.  

 

76. Par līgumsaistību izbeigšanu projektā “Madonas novada Praulienas pagasta 
Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
ZIŅO: Gints HERMANIS – attīstības nodaļas speciālists 

Madonas novada pašvaldības dome ar 2010. gada 17. jūnijā ārkārtas sēdē (protokols 

Nr. 13, 2 punkts) pieņēma lēmumu apstiprināt projekta “Madonas novada Praulienas pagasta 

Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” tehniski ekonomisko pamatojumu un 
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apstiprināt sagatavoto projekta iesniegumu. Madonas novada pašvaldība 2010. gada 5. oktobrī 

par projekta realizāciju ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 

(CFLA) par projekta, ar ERAF līdzfinansējumu, “Madonas novada Praulienas pagasta 

Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/012/008 

realizāciju. No saņemtā avansa ir veikti maksājumi par tehniskā projekta izstrādi LVL 

12157,30 apmērā.  

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 12 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  

Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE,  Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

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

ATTURAS – NAV:  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1.Izbeigt projekta “Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” realizāciju, laužot ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  

līgumu “Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/012/008. 

2.No Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem piešķirt LVL 12157,30, 

saņemtā avansa atmaksai.  

 

77. Par jumta seguma maiņu Madonas kultūras nama filiāles ēkai kinoteātrī “Vidzeme” 

ZIŅO: Gints HERMANIS – Attīstības nodaļa speciālists 

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un 

pašvaldību iestāžu ēkās” ietvaros tika veikti siltināšanas darbi Kultūras nama filiālei 

“Vidzeme”, Tirgus ielā 5, Madonā, Madonas novadā. Darbus veica SIA “Madonas 

namsaimnieks”. Noslēgtā līguma darbu apjomos pirmā stāva izbūvē bija paredzēta jumta 

siltināšanas darbi ar akmens vati 150 mm biezumā. Lai varētu veikt siltināšanas darbus, 

saskaņā ar darbu apjomiem bija jāveic jumta seguma demontāža un atpakaļ montāža. Jumta 

segums, kas piekļaujas pie ēkas augstāk stāvošās fasādes 60 m², bija jāuzstāda jauns onduline 

segums. Veicot pārējā jumta seguma demontāžas darbus ir konstatēts, ka vecais onduline 

jumta segums 190 m² ir sliktā stāvoklī un tā kalpošanas mūžs nebūs ilgāks par pāris gadiem. 

Jauna onduline jumta seguma klājuma 190 m² materiālu izmaksas saskaņā ar pievienoto tāmi 

(Pielikums nr. 1) sastāda Ls 858,22. Lūgums piešķirt  SIA “Madonas namsaimnieks” 

līdzekļus Ls 858,22 jumta seguma maiņai Kultūras nama filiālei “Vidzeme”, Tirgus ielā 5, 

Madonā, Madonas novadā. 

  Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 12 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE,  Roberts 

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

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

 Piešķirt finansējumu LVL 858,22 (astoņi simti piecdesmit astoņi latu, 22 sant.)  

apmērā Kultūras nama filiālei “Vidzeme”, Tirgus ielā 5, Madonā, Madonas novadā pirmā 

stāva jumta seguma 190 m² apjomā, nomaiņai no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem 

līdzekļiem.   

 

 

78. Par nekustamās mantas kompensāciju A. P. un V.P.  

ZIŅO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saņēma A. K. (p.k. xxx) 

pilnvarotās personas S. P. 12.05.2010. iesniegumu ar lūgumu izmaksāt kompensāciju par 

1949.gadā represiju rezultātā (sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu nesamaksāšanu) 
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zudušajām ēkām Vestienas pagasta „xxx”, turpmāk tekstā „Iesniegums”. Iesniegumam 

pievienota zvērinātas notāres Ingūnas Bakanauskas 22.12.2009. sastādītās pilnvaras 

(iereģistrēta ar reģistru Nr. 149) kopija un Talsu rajona tiesas 07.04.2010. sprieduma lietā Nr. 

C 36085308 noraksta kopija.   

     Pašvaldības 25.08.2011. pieņēma lēmumu „Par nekustamās mantas kompensāciju A.K. 

(sēdes protokols Nr. 16., 25.p.), ar kuru nolēma A.K. piešķirt kā P. K. mantiniekam par vienu 

mūra dziļo kūti, vienu koka riju un piedarbu, vienu koka labības šķūni, diviem koka šķūņiem, 

vienu koka klēti, vienu mūra pagrabu un vienu labības šķūni un riju zem viena jumta 

kompensāciju naudā LVL XXX apmērā. Lēmumu tika nosūtīts izpildei Latvijas Republikas 

Valsts kasei. 

     Pašvaldība 16.11.2011. saņēma LR Ekonomikas ministrijas 11.11.2011. vēstuli Nr. 231.2-

6-10947 „Par sūdzību par Valsts kases faktisko rīcību”. Ministrija vēstulē norāda, ka 

Pašvaldība nepamatoti piešķīrusi kompensāciju par vienu mūra dziļo kūti un vienu mūra 

pagrabu, jo šīs ēkas nav pārgājušas labticīgu fizisko vai juridisko personu īpašumā un tās 

joprojām ir saglabājušās, proti, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

datiem uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxx (zemesgabals zemesgrāmatā reģistrēts uz 

A.K. vārda) atrodas pagrabs (būves kadastra apzīmējums xxx, ekspluatācijā uzsākšanas gads 

– 1920.), bet uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxx (zemesgabals zemesgrāmatā 

reģistrēts uz A. K. vārda) atrodas kūts (būves kadastra apzīmējums xxx, ekspluatācijā 

uzsākšanas gads – 1920.). Ministrija lūdz Pašvaldību pārskatīt piešķirtās kompensācijas 

apmēru. 

     Pašvaldība 12.12.2011. saņēma LR Finanšu ministrijas 09.12.2011. vēstuli Nr. 7-3-

01/8091 „Par turpmāko rīcību”. Ministrija vēstulē norāda, ka Pašvaldība nepamatoti piešķīrusi 

kompensāciju par vienu mūra dziļo kūti un vienu mūra pagrabu, jo šīs ēkas nav pārgājušas 

labticīgu fizisko vai juridisko personu īpašumā un tās joprojām ir saglabājušās. Ministrija 

norāda, ka Valsts kases lēmums ir atceļams. Tomēr tā kā  ir atklājušies apstākļi par divām 

ēkām, kuras A.K. var saņemt natūrā, tad pirms ministrijas lēmuma pieņemšanas, ministrijai ir 

pamats prasīt Pašvaldībai informāciju par to, vai Pašvaldības lēmums tiks pārskatīts. Tāpēc 

Ministrija lūdz Pašvaldību pārskatīt piešķirtās kompensācijas apmēru.  

     Pēc Ekonomikas ministrijas vēstules saņemšanas A. K. pilnvarotais pārstāvis mutiski 

izteica vēlmi saņemt kompensāciju par mūra kūts un pagraba nolietojumu, proti, Ministru 

Kabineta 30.12.1997. noteikumu  Nr. 443 “Kārtība, kādā atgūstama manta vai kompensējama 

tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu un 

nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskākā režīma politiskajām 

represijām”, 12.punkts nosaka, ka, ja natūrā atdodamo ēku vērtība ir samazinājusies, 

pieteikuma iesniedzējam tiek aprēķināta un izmaksāta starpība starp vērtību, kāda šīm ēkām 

bija dienā, kad persona atstāja savas ēkas, un kāda tām ir pieteikuma izskatīšanas dienā.  

     Pašvaldības dome 29.12.2011. pieņēma lēmumu „Par Madonas novada pašvaldības 

25.08.2011. lēmuma „Par nekustamās mantas kompensāciju A.K. (sēdes protokols Nr. 

16.,25.p.) grozīšanu” (protokols Nr. 23., 31.p.), ar kuru uzsāka lietvedību par Madonas 

novada pašvaldības 25.08.2011. lēmuma „Par nekustamās mantas kompensāciju A. K.” 

(sēdes protokols Nr. 16., 25.p.) grozīšanu, kā arī apturēja lietvedību līdz brīdim, kad 

administratīvajā procesā A. K. varēs aizstāt ar viņa tiesību pārņēmēju (mantinieku/-iem), jo 

A.K. 25.10.2011. mira.  

     A.P. un V. P. 04.06.2012. Pašvaldībai iesniedza iesniegumu, kuram pievienoja mantojuma 

apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma uz A.K. atstāto mantojumu.   

     Komisija iesniegumu izskatīšanai par konfiscētās mantas atdošanu vai tās vērtības 

atlīdzināšanu personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā 

iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu 28.06.2012. izskatīja Iesniedzēja 

iesniegumu par nekustamās mantas kompensāciju. Komisija iesaka Madonas novada 
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pašvaldības domei pieņemt lēmumu par konfiscētās nekustamās mantas kompensāciju LVL 

xxx apmērā.  

         Ņemot vērā augstākminēto un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 33.panta pirmo 

daļu un 86.panata otrās daļas 1.punktu likuma „Par privatizācijas sertifikātiem” 15.panta 

pirmo daļu, Ministru Kabineta 30.12.1997. noteikumu  Nr. 443 “Kārtība, kādā atgūstama 

manta vai kompensējama tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto 

paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskākā 

režīma politiskajām represijām” 4., 8. un 10.punktu, likuma „Par politiski represētās personas 

statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 9.panta otro daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 ( Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE,  Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, 

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

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

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

- Aizstāt A.K. ar viņa tiesību pārņēmējiem A.P. (p.k. xxx) un V.P. (p.k. xxx); 

-  Grozīt Madonas novada pašvaldības 25.08.2011. lēmumu „Par nekustamās mantas 

kompensāciju A. K.” (sēdes protokols Nr. 16., 25.p.), ar kuru nolēma A.K. piešķirt kā 

P. K. mantiniekam par vienu mūra dziļo kūti, vienu koka riju un piedarbu, vienu koka 

labības šķūni, diviem koka šķūņiem, vienu koka klēti, vienu mūra pagrabu un vienu 

labības šķūni un riju zem viena jumta kompensāciju naudā LVL xxx apmērā, 

kompensācijas apmēru nosakot naudā LVL xxx apmērā; 

- Piešķirt A.P. (p.k.xxx) kompensāciju kā P.K. mantiniekam par vienu mūra dziļo kūti, 

vienu koka riju un piedarbu, vienu koka labības šķūni, diviem koka šķūņiem, vienu 

koka klēti, vienu mūra pagrabu un vienu labības šķūni un riju zem viena jumta 

kompensāciju naudā LVL xxx  apmērā; 

- Piešķirt V.P. (p.k. xxx, dzīvo xxx) kā P. K. mantiniekam par vienu mūra dziļo kūti, 

vienu koka riju un piedarbu, vienu koka labības šķūni, diviem koka šķūņiem, vienu 

koka klēti, vienu mūra pagrabu un vienu labības šķūni un riju zem viena jumta 

kompensāciju naudā LVL xxx apmērā. 

 

Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 3 lapām.  

 

 

79. Par atvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 

ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

 Izskatījusi Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja CEĻAPĪTERA 

iesniegumu, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Nolikuma (09.07.2009. prot. Nr.3; 

1.p.) 14.1. punktu un saskaņā ar nolikuma „Par darba samaksu un sociālajām garantijām 

Madonas novada pašvaldībā un tās pakļautajās institūcijās” 3.3; 4.4., 9.5.un 9.8.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 ( Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,  Vanda 

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

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

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

1. Piešķirt Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam CEĻAPĪTERAM 

apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas laikā no 2012.gada 16.jūlija līdz 

12.augustam par darba periodu no 20.03.2011.līdz 19.03.2012. un papildatvaļinājumu par 

2011.gadu laikā no 2012.gada 13.augusta līdz 2011.gada 19.augustam 

2. Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2012.gada 16.jūlija līdz 19.augustam domes 

priekšsēdētāja pienākumus pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Agris LUNGEVIČS, 

saņemot darba samaksu, kāda noteikta domes priekšsēdētājam. 
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Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)   A.Ceļapīters 

 

Protokolēja  (personiskias paraksts)   L.Liepiņa 


