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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Madonā 

 2012.gada 3.maijā        Nr.8 

Sēdi atklāj plkst.11.00 

Sēdi slēdz plkst.13.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Sēdē nepiedalās deputāti: Daiga Elga ĀBOLA, Artis KUMSĀRS – slimības dēļ, Gunita 

KĻAVIŅA, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE – darba apstākļu dēļ. 

Pagastu pārvalžu vadītāji: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars 

ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

Administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors, Evita ZĀLE – Juridiskās 

nodaļas vadītāja, Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja, Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras 

nodaļas vadītājs, Gints HERMANIS – Attīstības nodaļas speciālists 

Pieaicinātās personas: Mārtiņš BERGS – J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors 

 

Domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 03.05.2012. Madonas novada 

pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtību.  

Atklāti balsojot:: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, 

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS,  

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt 2012.gada 3.maija Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba 

kārtību. 
 

Darba kārtība: 

1.Par nodomu protokola par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādēm projekta 

akceptēšanu. 

2.Par finansējuma piešķiršanu funkcionālo zonu iezīmēšanai ar bojām un informatīvajām zīmēm 

dabas liegumā „Lubāna mitrājs”. 

3.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

4.Par finansējuma piešķiršanu preču zīmes (patenta) „Jāņa Norviļa starptautiskais pianistu 

konkurss” reģistrēšanai, pirmajai maksājuma daļai „Nodeva par rūpnieciskā īpašuma 

aizsardzību”. 

5. Par finansējuma piešķiršanas precizēšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kalsnavas 

komunālais uzņēmums” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas 

ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei. 

6. Par finansējuma piešķiršanu zivju resursu aizsardzībai Lubāna ezerā 2012.gadā. 
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7.Par aizņēmuma summa precizēšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 

Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansēšanai 

un līdzfinansēšanai. 

1.Par nodomu protokola par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādēm projekta 

akceptēšanu 

ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Domes priekšsēdētājs 

 Andrejs Ceļapīters iepazīstina ar SIA „Madonas Eko”nodomu protokolu par 

siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādēm projektu. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 9 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, 

Modris ZOMEROVSKIS) PRET – 1 (Valentīns RAKSTIŅŠ), ATTURAS - 1 (Roberts 

ŠŅEPSTS), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Akceptēt nodomu protokola par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādēm projektu 

(nodomu protokola projekts pielikumā). 

2. Pilnvarot SIA „Madonas Siltums” valdes locekli Uldi LIELVALODI slēgt nodomu 

protokolu par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādēm ar SIA „Madonas Eko”, 

reģistrācijas numurs 40103532757. 

 

2. Par finansējuma piešķiršanu funkcionālo zonu iezīmēšanai ar bojām un informatīvajām 

zīmēm  dabas liegumā „Lubāna mitrājs” 

ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Domes priekšsēdētājs 

Andrejs Ceļapīters informē par projektu - apzīmēt ar bojām funkcionālo zonu un sezonālo 

liegumu robežas dabas liegumā „Lubāna mitrājs”, kas paaugstinātu iedzīvotāju informētību par 

liegumu dabas lieguma „Lubāna mitrājs” ūdenstilpēs. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Dabas aizsardzības pārvaldei LVL823,00 no dabas resursu nodokļa 

līdzekļiem  – 20 boju uzstādīšanai sezonas lieguma (Bargais sēklis) iezīmēšanai dabā, 

8 boju uzstādīšanai dabas lieguma zonai (putnu tornis Barkava) un 27 informatīvo 

zīmju uzstādīšanai dabas parka zonas robežas iezīmēšanai dabā. 

2. Slēgt līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par finansējuma izlietojumu un atskaišu 

iesniegšanu. 

3.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Simtnieks ziņo, ka 

Sarkaņu pagasta pārvalde ir saņēmusi L.K. iesniegumu, reģistrēts 24.04.2012. Nr. SAR/1-

13.2/12/47-K, kurā lūdz nekustamam īpašumam „xxx” platība 0.3698 ha ar kadastra apzīmējumu 

xxx sakarā ar noslēgto zemes nomas līgumu noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, pamatojoties uz 20.06.20006. MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 3. daļas 17. punktu. 

Iesniegumam pievienots Zemes nomas līgums par zemes gabala nomu, sastādīts Madonas 

novada Sarkaņu pagastā 2011. gada 23. septembrī. 

Noklausījusies Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja Andra Simtnieka sniegto informāciju, 

pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3. daļas 17. 

punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

 

Noteikt nekustamajam īpašumam „xxx” platība 0.3698 ha ar kadastra apzīmējumu xxx 

zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪLM 0601. 

4.Par finansējuma piešķiršanu preču zīmes (patenta) „Jāņa Norviļa starptautiskais 

pianistu konkurss” reģistrēšanai, maksājumam „Nodeva par rūpnieciskā īpašuma 

aizsardzību”. 

ZIŅO: Mārtiņš BERGS – Jāņa Norviļa mūzikas skolas direktors 

Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu, noklausījusies M.BERGA sniegto informāciju un deputātu izteiktos priekšlikumus, 

atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, 

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansēju LVL 125,00 apmērā preču zīmes (patenta) „Jāņa Norviļa starptautiskais 

jauno pianistu konkurss” reģistrēšanai, maksājumam „Nodeva par rūpnieciskā īpašuma 

aizsardzību” no Madonas novada kultūras pasākumu budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 

2. Finanšu nodaļai pirmo maksājuma daļu LVL 60,00 pārskaitīt līdz 15.05.2012., otro daļu 

pēc atzinuma saņemšanas. 

5. Par finansējuma piešķiršanas precizēšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Kalsnavas komunālais uzņēmums” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas 

pagasta Jaunkalsnavas ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei 

ZIŅO: ARTIS MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 16. novembra ārkārtas sēdē tika pieņemts 

lēmums: “Par finansējuma piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kalsnavas komunālais 

uzņēmums” projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta Jāņukalna ciemā” un 

„Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izstrādei”. Lēmumā paredzēja piešķirt finansējumu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Kalsnavas komunālais uzņēmums”:  

a) LVL 1815,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit lati) apmērā (bez PVN) tehniski 

ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta Jāņukalna ciemā”  

b) LVL 1815,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit lati) apmērā (bez PVN) tehniski 

ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā”. 

 Līdzfinansējumu nodrošināt pēc projekta apstiprināšanas LVL 3630,00 apjomā no Madonas 

novada pašvaldības budžetā projektiem paredzētajiem  līdzekļiem. 

Projektu sagatavošanas gaitā tika konstatēts, ka iesniegt projekta pieteikumu Jāņukalna ciema 

realizācijai uz ERAF ir iespējams, taču finansējuma summa, kādu varētu saņemt no Eiropas 

reģionālā attīstības fonda (ERAF) būtu nepietiekama projekta realizācijai. Tāpēc pēc aprēķina 

veikšanas SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” nevirzīja tālāk tehniski ekonomiskā 

pamatojuma (TEP) izstrādi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta Jāņukalna 

ciemā”. 

SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” noslēdza līgumu par TEP izstrādi ar SIA 

“Strautiņi” par summu 3050,00 (ar PVN).  
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Madonas novada pašvaldības domes sēdē 2011. gada 29. novembrī tika pieņemts lēmums 

- “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai”.  

SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” 2011. gada decembrī iesniedza VARAM 

projekta iesniegumu. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ar 2012. gada 6.marta 

lēmumu Nr.553 ir apstiprinājusi ERAF iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas 

pagasta Jaunkalsnavas ciemā”.  

Papildus VARAM ar 2012. gada 13. marta vēstuli norāda, ka sakarā ar to, ka 2012. gada 

7. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi augstākus tarifus nekā 

norādīts iepriekš apstiprinātajā TEP, tāpēc tajā būtu jāveic korekcijas. 

SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” ir noslēdzis līgumu ar SIA “Tinastaka” par TEP 

finanšu modeļa aktualizāciju LVL 610,00 (ar PVN) apmērā. 

Kopā TEP un tā aktualizācijas izmaksas sastāda LVL 3660,00 Nepieciešams precizēt 

Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 16. novembra ārkārtas sēdes lēmumu par finansējuma 

piešķiršanu SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, nosakot, ka finansējums tiek pieķirts 

projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta Jāņukalna ciemā” TEP izstrādei un 

aktualizācijai LVL 3630,00. SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” atlikušās TEP izmaksas 

LVL 30,00 apjomā sedz no saviem līdzekļiem. 

 Noklausījusies A.Mūrmaņa sniegto informāciju, 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, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
 1. Piešķirt finansējumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kalsnavas komunālais 

uzņēmums” LVL 3630,00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit lati) apmērā „Ūdenssaimniecības 

attīstība Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” 

2. Līdzfinansējumu nodrošināt pēc projekta apstiprināšanas  LVL 3630,00 (trīs tūkstoši seši simti 

trīsdesmit latu, 00 sant.) apjomā no Madonas novada pašvaldības budžetā projektiem 

paredzētajiem līdzekļiem. 

3. Ar iedalīto līdzfinansējumu palielināt SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, pamatkapitālu, 

izdarot naudas ieguldījumu LVL 3630,00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit latu, 00 sant.) bez 

jaunu dalībnieku uzņemšanas, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 

4. SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim nodrošināt, ka ar šo 

lēmumu SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitālā veicamā naudas ieguldījuma 

izmantošana Sabiedrībā notiek projekta Ūdenssaimniecības attīstība Kalsnavas pagasta 

Jaunkalsnavas ciemā” realizācijai.  

5. Apstiprināt SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 

(Noteikumi pielikumā) 

6. Apstiprināt SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” statūtu grozījumus (Statūtu grozījumi 

pielikumā). 

6. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra lēmumā  „Par 

kredīta ņemšanu  ERAF projekta  Nr. 3DP/3.4.1.0/09/APIA /CFLA / 125/085 „Ošupes 

pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai  (protokols Nr.17, 25.p.) 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, 

 Gints HERMANIS - Attīstības nodaļas speciālists 

22.092.2011. lēmumā (protokols Nr. 17, 25.p. Par kredīta ņemšanuERAF  

Projekta Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās 

vietas ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai„ pieprasītā kredīta 
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summa bija  397 494,63 Ls.  Uz šo brīdi, realizējot projektu, projekta ieviesējs SIA „Ošupes 

KU” ir saņēmis starpmaksājumus no CFLA un PVN atmaksu no VID. Līdz ar to projektu 

pabeigšanai 2012 gadā nepieciešamā kredīta summa ir samazinājusies un sastāda LVL 243 

000,00 .  

Ņemot vērā iepriekš minēto, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.  Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra lēmuma „Par 

kredīta ņemšanu  ERAF projekta  Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 „Ošupes pagasta 

Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai  (protokols Nr.17, 25.p.) 2.punktā un izteikt to sekojošā redakcijā: 

 

„ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 „Ošupes pagasta Degumnieku 

apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizdevumu Valsts kasē LVL 209510,00 (divi simti deviņi tūkstoši 

pieci simti desmit lati, 00 santīmi) ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar 

Valsts Kases noteikto procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA „Ošupes KU”. 

 

2. Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra lēmuma „Par kredīta 

ņemšanu ERAF projekta  Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 „Ošupes pagasta 

Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai  (protokols Nr.17, 25.p.) 3.punktā un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 

ņemšanu 209510,00 (divi simti deviņi tūkstoši pieci simti desmit lati, 00 santīmi) LVL apmērā 

SIA „Ošupes KU” statūtkapitāla palielināšanai ERAF projekta 

Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas 

ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

 

3. Izteikt 4.punktu sekojošā redakcijā: 

„Aizņēmumu izņemt 2011.gadā LVL 49 510.- Ls, 2012.gadā LVL 160000” 

 

4. Madonas novada pašvaldība sniedz galvojumu aizņēmumam Valsts kasē vai komercbankā 

SIA “Ošupe KU” Reģistrācijas numurs LV45403004043, pašvaldību kapitāldaļu skaits 

uzņēmumā 16 960 (100%), projekta Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 „Ošupes pagasta 

Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai 

LVL 83000 (astoņdesmit trīs tūkstoši, 00 santīmi). Aizņēmuma termiņš 12 mēneši. Aizņēmuma 

procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ja aizņēmumu izņem Valsts kasē, 

ja aizņēmumu izņem komercbankā tad aizņēmuma procentu likme zemāka par Valsts kases 

noteikto procentu likmi. 

SIA “Ošupe KU” aizņēmumu izņemt 2012 gadā.  

 

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

galvojuma sniegšanu SIA “Ošupe KU” kredīta ņemšanai Valsts kasē vai komercbankā SIA 

“Ošupe KU” projekta Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 „Ošupes pagasta Degumnieku 

apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 83000 

(astoņdesmit trīs tūkstoši latu, 00 santīmi). 

 

6. Aizņēmuma un galvojuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 
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7. Par zivju resursu aizsardzību Lubāna ezerā 2012.gadā 

  ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, 

 

Madonas novada pašvaldība katru gadu aktīvi iesaistās zivju resursu aizsardzībā Lubāna 

ezerā, piešķirot finansējumu degvielai institūcijām , kas veic kontrolējošu darbību ezerā, konkrēti 

Dabas aizsardzības pārvaldes reindžeram Dainim Tučam. 

2009. gadā tika izņemti 96 nelikumīgie zvejas tīkli, 4 murdi, 10 ūdas. 2010. gadā tika 

izņemti 86  nelikumīgie zvejas tīkli ar kopējo garumu 2790 metri. 2011. gadā tika izņemti 52 

nelikumīgie zvejas tīkli ar kopējo garumu 1980metri, 7 murdi. 

Lai sekmīgi turpinātu iepriekšējos gados aizsākto mērķtiecīgo darbību zivju resursu 

sargāšanā Lubāna ezerā nepieciešams piešķirt finansējumu degvielai LVL 1000,00 (viens 

tūkstotis latu) apmērā. 

Noklausījusies A.Šķēla ziņojumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1.Piešķirt finansējumu degvielas iegādei Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales 

reģionālajai administrācijai LVL 1000.00  (viens tūkstotis latu) apmērā. 

2. Par finansējuma piešķiršanu un izlietojumu Madonas novada pašvaldībai un Dabas 

aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai slēgt savstarpēju līgumu. 

3. Līguma projektu sagatavot Madonas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai. 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   A.Ceļapīters 

Protokolēja   (personiskais paraksts)   L.Liepiņa 


