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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ. Nr. 90000054572  

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

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

___________________________________________________________________ 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Madonā 

 2012.gada 29.novembrī        Nr.25 

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, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  

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

VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Nepiedalās deputāte: Daiga Elga ĀBOLA – atvaļinājumā, Andris SAKNE – slimības dēļ, 

Valentīns RAKSTIŅŠ – darba apstākļu dēļ 

Deputāts Bruno KOKARS nepiedalās 56.jautājuma balsojumā; 

Deputāte Daiga MADERNIECE nepiedalās 59.jautājuma balsojumā; 

Deputāte Gunita KĻAVIŅA nepiedalās 69.jautājuma izskatīšanā; 

 

Pagastu pārvalžu vadītāji:  

Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis RIEKSTS – Lazdonas 

pagasta pārvaldes vadītājs, Staņislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs, Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu 

pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, Elmārs 

VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs, Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta 

pārvaldes vadītājs, Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ  - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs, Andris 

DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs, Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas 

pārvaldnieks, Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

 

Administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS -  izpilddirektors, Sanita SOMA – Tūrisma un 

informācijas centra vadītāja, Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja, Helmuts PUJATS – 

jurists, Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja, Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs, 

Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja, Jānis Kļaviņš – Kultūras nodaļas vadītājs,  

Iestāžu vadītāji: Mārtiņš BERGS - J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors 

 

Pieaicinātās personas: Valdis Garoza – biedrības „Dzelzavas atbalsta biedrība” pārstāvis, 

A.Celmiņa-Ķeirāne 

 

Laikraksta „Stars” pārstāvis Egils KAZAKEVIČS 
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Sēdes vadītājs iepazīstina ar darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 

Evita ZĀLE lūdz izņemt no darba kārtības 62. jautājumu „Par dzīvnieku patversmes 

pakalpojumiem”, jo Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība lūdz jautājumu pārcelt uz 

nākamo domes sēdi, lai varētu iepazīties ar līgumu. 

Andris Rieba lūdz iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu „Par grozījumiem  Madonas 

novada pašvaldības domes  31.10.2012. lēmumā  „Par pašvaldības meža zemes 

transformāciju” (protokols Nr. 23. 87.p.)”.  
 

Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par darba kārtību.  

Atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

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

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Ruta VIZĀNE - deputāte 

2. Par papildus izmaksām projekta „Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas 

pagastā” ar ID Nr.11-05-L32100-000262 ietvaros 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldnieks 

3. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem 

Jaunkalsnavā   

ZIŅO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Graudiņi”, Kalsnavas pagastā, atsavināšanu 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no M. C. 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS -  Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

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

ZIŅO: Artis MŪRMANIS -  Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

7. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs. 

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

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. G. 

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no M.K. 

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. L. 

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

12. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.08.2012. lēmumā 

(protokols Nr.19.,7.) 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

13. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

14. Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 
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15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu uz 

nekustamo īpašumu J.Ramaņa iela, Biksēre, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS _ Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

16. Par lēmuma precizēšanu tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanai un 

budžeta saistībām Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

17. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Sarkaņu pagastā 

Poļvarkas ciemā 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS - pārvaldes vadītājs  

19. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas  pagasta pārvaldes vadītājs 

20. Par starpgabalu noteikšanu 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasts pārvaldes vadītājs 

21. Par grozījumiem 29.03.2012.lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

(protokols Nr.6:20.p) 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasts pārvaldes vadītājs 

22. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasts pārvaldes vadītājs 

23. Par grozījumiem Ošupes  pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasts pārvaldes vadītājs 

24. Par ēdināšanas organizēšanu un  izmaiņām amatu vienību sarakstos Dzelzavas  

pagasta pārvaldes iestādēs 

ZIŅO: Elmārs VASKIS- Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

25. Par Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu 

izslēgšanu no bilances 

ZIŅO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

26. Par SIA „Dzelzava” pamatkapitāla palielināšanu 

ZIŅO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

27. Par  līdzfinansējuma  līguma slēgšanu ar biedrību „Dzelzavas atbalsta biedrība” 

projekta realizācijai 

ZIŅO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

28. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.12.2010.  lēmumā Nr.2 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.24) 

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS - Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

29. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.07.2012.  lēmuma 

(protokols Nr.17, 1.1.15. un 3.23.punktos 

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS - Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

30. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu  
ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. Ķ. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no E. J. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no E J. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 
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34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no G. N. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. A. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA xxx 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. K. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. K. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. K. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

40. Par finansējuma piešķiršanu koncepcijas izstrādei par māju "Dzintari" Praulienas 

pagastā, izveidošanu par Vispārējo Latviešu dziesmu svētku un Haralda Medņa 

piemiņas vietu 

ZIŅO: Mārtiņš BERGS - J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors 

41. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 30.08.2012. lēmumā (protokols Nr. 

19, 44.p. – par finansējuma piešķiršanu Gaiziņkalna torņa nojaukšanai) 

ZIŅO: Sanita SOMA – Madonas novada pašvaldības TIC vadītāja  

42. Par zemes gabalu maiņu 
ZIŅO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

43. Par sporta darba organizācijas struktūru Madonas novadā 

Ziņo: Māris GAILUMS –pašvaldības sporta darba organizators 

44. Par Madonas novada pašvaldības iestādes „Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” 

nolikuma apstiprināšanu  

ZIŅO: Helmuts PUJATS – jurists 

45. Par  grozījumiem Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos     

Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 

ZIŅO: Helmuts PUJATS – jurists 

46. Par komunālo maksājumu parādu segšanu pašvaldībai piederošajam dzīvoklim 
ZIŅO:  Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

47. Par Madonas pilsētas 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO:  Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

48. Par finansējuma piešķiršanu skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai 

ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

49. Par finansējuma piešķiršanu ceļa izdevumu apmaksai izglītojamajiem 

ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

50. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

51. Par pašvaldības īpašuma Madonā , Rīgas ielā 29 nodošanu atsavināšanai 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

52.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Strautmales ”, Praulienas pagasts 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Pilsumi”, Kalsnavas pagasts 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

54. Par grāmatvedības darba organizēšanu Dzelzavas pagasta pārvaldē un tās 

struktūrvienībās 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 
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55. Par saistošo noteikumu Nr._24

šanu 

O: ĀRIS VILŠĶĒRSTS – pašvaldības izpilddirektors  

56. Par aizņēmuma ņemšanu SIA „Madonas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai 
ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – SIA „Madonas slimnīca” kapitāldaļu turētājs 

57. Par asistenta pakalpojumu apmaksu Kalsnavas pamatskolā 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

58. Par samaksas noteikšanu vecākiem par ārpusģimenes aprūpi Bērnu un jauniešu 

ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli” un audžuģimenēs 

ZIŅO: Vineta  LAMBERTE – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

59. Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu 

vadītājiem 

ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs 

60. Par saistošo noteikumu Nr. 26

šanu 

O: Evita ZĀLE – ja 

61. Par saistošo noteikumu Nr._27

šanu 

– ja 

63. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam 

ar adresi Priežu iela 13-21, Madona, Madonas novads 

ZIŅO: Evita Zāle – Juridiskās nodaļas vadītāja 

64. Par morālā kaitējuma atlīdzināšanas iesniegumu 

ZIŅO: Evita Zāle – Juridiskās nodaļas vadītāja 

65. Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

ZIŅO: Laima LIEPIŅA – Administratīvās nodaļas vadītāja 

66. Par iespēju turpināt būvniecību  - meliorācijas sistēmas rekonstrukciju xxx un xxx, 

Barkavas pagastā, Madonas novadā  

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

67. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā 

ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

68. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas  pagasta pārvaldes vadītājs 

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

ZIŅO: Evita ZĀLE Juridiskās nodaļas vadītāja 

70. Par iepirkuma procedūras veikšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors 

71. Par siltumenerģijas piegādes iepirkuma līguma termiņu Madonas novada 

pašvaldības SIA „Madonas Siltums” 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors 

72. Par grozījumiem  Madonas novada pašvaldības domes  31.10.2012. lēmumā  „Par 

pašvaldības meža zemes transformāciju” (protokols Nr. 23. 87.p.) 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 
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1. Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas  pagasta pārvaldes vadītāja 

Ilze Dreimane informē par nepieciešamību veikt grozījumus Ļaudonas pagasta pārvaldes 

2012.gada budžetā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt sekojošus grozījumus Ļaudonas  pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

13.220 Ieņēmumi no meža īpašumu 

pārdošanas 36139  

 KOPĀ 36139  

 t.sk.uz izdevumiem 16272  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

2.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem) 18815  

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

01.100 Pagasta pārvalde  
 

 Izdevumi kopā 2236  

 t.sk. no meža īpašumu 

pārdošanas 

1236 (1000 Ls no komunālās 

saimniecības) 

2300 Materiāli 2236 Siltumtrases remonta materiāli 

03.100 Policija   

 Izdevumi kopā 393  

 t.sk. no atlikuma 393  

2300 Materiāli 393 Degvielas iegādei 

08230 Kultūras nams   

 Izdevumi kopā 1448  

 t.sk. no meža īpašumu 

pārdošanas 

1448 

 

2200 Pakalpojumi 938 A.Eglīša pasākumam (ēdināšana, 

plakātu druka, fotopakalpojumi) 

5200 Pamatlīdzekļi 510 Datora iegāde 

09110 Pirmskolas izglītības iestāde    

 Izdevumi kopā 4268  

 t.sk. no meža īpašumu 

pārdošanas 

4268 

 

2200 Pakalpojumi 2305 Sanitārā mezgla remonts 
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2300 Materiāli 1963 Sanitārā mezgla remonts 

09.211 Ļaudonas vidusskola   

 Izdevumi kopā 9370  

 t.sk. no meža īpašumu 

pārdošanas 

9320 

 

  t.sk. no atlikuma 50 
 

2100 Dienesta braucieni 50  

2200 Pakalpojumi 6518 Datoru klases rem.3637 Ls un 

siltā un aukstā ūdens stāvvadu 

maiņa 2551 Ls, internāta 

vienkāršotās renovācijas 

dokumentācijas sagatavošanai 

350 Ls 

2300 Materiālu iegāde 2257 Datora galdi, žalūzijas, biroja 

krēsli, tāfeles 

5200 Mācību grāmatas 545 Mācību grāmatu iegāde 

09.800 Bērnu un jauniešu iniciatīvu 

centrs 

 

 

 Izdevumi kopā 1100  

 t.sk. no atlikuma 500 600 Ls no komunālās 

saimniecības 

2200 Pakalpojumi 100 Datoru apkalpošana 

2300 Materiālu iegāde 1000 Kokskaidu granulu iegāde 

2.2. Pārdalīt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

08211 Ļaudonas bibliotēka   

2200 Pakalpojumi -628  

2400 Preses abonēšana 328  

5200 Grāmatas 300  

08212 Sāvienas bibliotēka   

2200 Pakalpojumi -300  

2400 Preses abonēšana 200  

5200 Grāmatu iegāde 100  

2.3. Samazināt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls  Paskaidrojums 

06601 Komunālā saimniecība -1600  

5200 Pamatlīdzekļu iegāde -1000 Novirzīt uz siltumtrases 

remontmateriālu iegādi 

2300 

 

Materiālu iegāde -600 

Novirzīt kurināmā iegādei BJIC 
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2. Par papildus izmaksām projekta „Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas 

pagastā” ar ID Nr.11-05-L32100-000262 ietvaros 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldnieks 

 

A.Mūrmanis  informē, ka ūdensvada rekonstrukcijas būvdarbi Jāņukalnā tiek realizēti 

projekta „Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” ar ID Nr.11-05-L32100-

00026 ietvaros, kura līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 

attīstībai, projekta realizācijas termiņš ir 20.11.2013, kopējās projekta izmaksas (ar PVN) ir 

Ls 98 487,74 (attiecināmās izmaksas – Ls 41 584,81, neattiecināmās izmaksas – Ls 56 902,93 

(t.sk. PVN)).  

1) Projekta ietvaros tika paredzēts izbūvēt maģistrālo ūdensvadu ar atzariem (pieslēgumu) uz 

katru dzīvojamo māju. Būvniecības laikā tika saņemts iesniegums no Strauta ielas Nr. 7 mājas 

iedzīvotājas L. Kļaviņas. Iesnieguma būtība -  L. Kļaviņa aizliedz pie viņas īpašumā esošās 

akas izbūvēt ūdensvada pieslēgumu.  

No akas, kas atrodas Strauta ielas 7 īpašumā, ar ūdenspadevi tiek nodrošināta 

dzīvojamā māja „Vairogi”. Ņemot vērā, ka dzīvojamā māja „Vairogi” izmanto „Kalsnavas 

komunālā uzņēmuma” pakalpojumus, projekta ietvaros izbūvējot ūdensvadu dzīvojamā māja 

„Vairogi” ir jānodrošina ar nepārtrauktu ūdenspadevi. Būvniecības laikā tika pieņemts 

lēmums veikt ūdensvada izbūvi no ūdenstorņa, kas atrodas Strauta ielas galā pa pašvaldības 

īpašumā (kadastra Nr. 7062 005 0153) esošo lauksaimniecības vajadzībām izmantojamo ceļu. 

Papildus tika izbūvēti 195 m  jauna ūdensvada.  

2) Veicot ūdensvada pieslēguma izbūvi pie Strauta ielas Nr. 1 un Nr. 3, plīsa 90. gadu sākumā 

izbūvētā ūdensvada caurule, kas nodrošina ūdens padevi no maģistrālā ūdensvada  līdz 

dzīvojamai mājai un saimniecības ēkām. Papildus tika izbūvēti 38 m. 

Ir iesniegtas būvnieka SIA „Madonas namsaimnieka” izmaksu tāmes, kuru kopējās izmaksas 

papildus ūdensvada izbūvei sastāda Ls 7 846,12.  

Noklausoties A. Mūrmaņa sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, 

Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Lūgt LAD saskaņot iepriekšminēto darbu un projekta izmaksu sadārdzinājuma iekļaušanu 

projekta kopējās izmaksās, kā neattiecināmās izmaksas. 

2. Saskaņošanas gadījumā, projekta papildus finansēšanai lūgt Pašvaldību aizņēmuma un 

galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē  Ls 

7 846,12 apmērā, projekta „Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” 

īstenošanai. 

3. Aizņēmumu plānots apgūt 2013.gadā. 

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

 

3. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem 

Jaunkalsnavā   

ZIŅO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Kalsnavas pagasta pārvalde ir saņēmusi Madonas novada pašvaldības SIA 

„Kalsnavas komunālais uzņēmums” iesniegumu (reģistrēts pagasta pārvaldē 08.11.2012. ar 
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Nr.KAL/1-09/12/314), kurā tā lūdz apmaksāt brīvo dzīvokļu apkures maksu par 2012.gada 

oktobri. Apkures izmaksas neizīrētajos pašvaldībai piederošajos dzīvokļos ir Ls 34,52. 

Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par 

finansējuma piešķiršanu apkures izmaksu segšanai neizīrētajos pašvaldībai piederošajos 

dzīvokļos, pamatojot ar 28.09.2005. likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12.panta 6.daļu, saskaņā 

ar kuru, gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā norēķinās par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, 

Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 ATĻAUT Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par 

apkuri 2012.gada oktobrī Ls 34,52 (trīsdesmit četri lati 52 santīmi) apmērā segt no 

Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu.  

 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Graudiņi”, Kalsnavas pagastā, atsavināšanu 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē, ka pagasta pārvalde 

08.11.2012. saņēma J.L. iesniegumu, kurā viņš izsaka vēlmi nopirkt no pašvaldības 

nekustamo īpašumu „Graudiņi”. Šo nekustamo īpašumu - zemes gabalu J.L. nomā no 

pašvaldības un izmanto lauksaimniecībā. Pārvaldes vadītājs ierosina atsavināt Madonas 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Graudiņi”, kura adrese ir „Graudiņi”, 

Kalsnavas pagasts, Madonas novads.  

 Nekustamais īpašums „Graudiņi” ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0105 sastāv no 

zemes gabala ar kadastra Nr. 7062 009 0105 un platību 2 ha . Uz zemes gabala atrodas ēka ar 

kadastra apzīmējumu 7062 009 0105 002. Nekustamais īpašums „Graudiņi” nav nepieciešams 

pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

 Noklausījusies Arta Mūrmaņa sniegto informāciju, pamatojoties uz 19.05.1994.likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 17.daļu, kura nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”, 31.10.2002. likuma „Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 1.daļas otro teikumu, kurš nosaka, ka 

„Atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, kā arī 

šī likuma 8.panta 2.daļu, kurā teikts, ka „Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”,  ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto 

informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
1. Nostiprināt nekustamo īpašumu „Graudiņi” ar kadastra Nr. 7062 009 0105, 

Zemesgrāmatā  uz Madonas novada pašvaldības vārda.  

2. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma „Graudiņi” 

novērtēšanu. 
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3. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo īpašumu „Graudiņi” ar kadastra Nr. 

7062 009 0105, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 7062 009 0105; platība 2 

ha, pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas. 

 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no M.C. 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS -  Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē par nepieciešamību 

piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā no M. C., personas kods xxx, 

dzīv. „xxx”,  Madonas novads. 

  Izvērtējot Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts: xxx Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pieder nekustamais īpašums 

„xxx” ar kadastra Nr. pamatgabalam xxx. Parāda summa ir Ls 107.20 (viens simts septiņi lati 

20 santīmi) par zemi. Brīdinājumu Nr.KAL/1-09/12/276 par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda nomaksu Kalsnavas pagasta pārvalde xxx  nosūtīja 06.08.2012. Brīdinājumā minētajā 

termiņā nekustamā īpašuma nodokļa parāds labprātīgi netika samaksāts. No xxx piedzenami 

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

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

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

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

termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā Kalsnavas pagasta 

pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus,  atklāti balsojot: PAR- 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx, dzīv. ”xxx” Kalsnavas pagasts, 

Madonas novads, par labu Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „xxx” ar kadastra Nr. pamatgabalam xxx  Ls 

107.20 (viens simts septiņi lati 20 santīmi) apmērā 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. 

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 bezstrīdus kārtībā no L.V. 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS -  Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē par nepieciešamību 

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

dzīv. „xxxx”,  Madonas novads. 

  Izvērtējot Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts: xxx Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pieder nekustamais īpašums 

„xxx” ar kadastra Nr. pamatgabalam xxxx. Parāda summa ir Ls 161.72 (simtu sešdesmit viens 
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lats 72 santīmi); t.sk. par zemi LVL 154.47 un par ēkām Ls 7.25. Brīdinājumu Nr.KAL/1-

09/12/275 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu Kalsnavas pagasta pārvalde xxx  

nosūtīja 06.08.2012. Brīdinājumā minētajā termiņā nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

labprātīgi netika samaksāts. No xxx piedzenami arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu 

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

un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

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

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

termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā Kalsnavas pagasta 

pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx, dzīv. „xxx”, Madonas novads, par 

labu Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par īpašumu „Kalnāres” ar kadastra Nr. pamatgabalam xxx LVL 161.72 apmērā (t.sk. 

par zemi LVL 154.47 un par ēkām LVL 7.25), kā arī izdevumus, kas saistīti ar nekustamā 

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

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

7. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs. 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību pārkārtot Kalsnavas 

pagasta pārvaldes 2012.gada budžetu. 

Ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos 

viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1.Veikt sekojošus grozījumu Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā: 

     
1.Pamatbudžeta  plānoto ieņēmumu grozījumi  

  1.1. Palielināt plānotos pamatbudžeta ieņēmumus 
 Kods Nosaukums Summa 
 4100 Nekustamā īpašuma nodoklis 288 
 21300 Maksas pakalpojumi 1 258 no sporta pasākumu organizēšanas 

21300 Maksas pakalpojumi 2 253 debitoru parādu iekasēšana 
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21300 Maksas pakalpojumi 1 278 debitoru parādu iekasēšana 

  Kopā 5 077 
 

 
t.sk. uz izdevumiem 5 077 

 

 
t.sk. uz finansēšanu 0 

 

 
uz atlikumu 0 

 1.2. Samazināt plānotos pamatbudžeta ieņēmumus 
 Kods Nosaukums Summa 
 

21300 Maksas pakalpojumi 697 
ieņēmumi no ēdināšanas 
pakalpojumiem skolā 

  Kopā 697 
 2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

  2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu 
  Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

08.100 Sporta pasākumi 1258   

2200 Pakalpojumu apmaksa 382   

2300 Krājumu iegāde 876   

        

06.600 Komunālā saimniecība 2253   

9260 Transferti  novadam 2253 pamatkapitāla palielināšanai 

        

)6.5OO Siltumapgāde 288   

2200 Pakalpojumu apmaksa 288 dūmsūkņa remonts Pārupes 2 ēkas 
katlu mājā 

01.100 Pagasta pārvaldes 
administrācija 

1500 
  

1100 Atalgojums 1209 
diviem darbiniekiem 
izmaks.atvaļin.komp.beidzoties darba 
attiecībām, vienam darbiniekam sagl. 
iepr.d/a vienu mēnesi, atgriežoties no 
bērnu kopšanas atvaļinājuma 

1200 VOSAM 291   

06.100 Mājokļu uzturēšana 1313   

2200 Pakalpojumu apmaksa 35 Neizīrēto dzīvokļu apkures izdevumu 
segšana 

2200 Pakalpojumu apmaksa 1278 māju apsaimniekošai pārskaitāmā  
nauda no debitoru iekasēšanas 

        

O6.200 Teritoriju attīstība 351   

2200 Pakalpojumu apmaksa 351 nekustamā īpašuma vērtēšana 

        

 Kopā 6 963 

  t.sk. no papildus ieņēmumiem 5077 

  no izdevumu samazinājuma 1500 

  no atlikuma 35 neizīrēti dzīv.apkures izdevumu 
segšana 

 no atlikuma 351 nekustamā īpašuma vērtēšana 

2.2.  Samazināt  pamatbudžeta finansējumu 
  Kods Nosaukums Summa 

 09.210 Kalsnavas pamatskola 697 

 2300 Krājumu iegāde 697 

 O6.600 Siltumapgāde 1500 

 1100 Atlīdzība 1209 

 1200 VSAOM 291 
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  Kopā 2197 

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

Kods Nosaukums Summa 

 O8.110 Sporta pasākumi 0 
 2200 Pakalpojumu apmaksa -84 
 7200 Transfertu maksājumi novadam 84 

 O8230 Kalsnavas  kultūras nams 0 

 2200 Pakalpojumu apmaksa -400 

 5200 Pamatlīdzekļu iegāde 400 

 O6.901 Skolēnu pārvadājumi 0 

 2300 Krājumu iegāde -1805 

 6200 Ceļa izdevumu kompensācija 
skolēniem 

1805 

 10.91O Sociālais darbinieks, mobīlā 
bgrigāde 

0 

 2200 Pakalpojumu apmaksa -260 

 2300 Krājumu iegāde 260 degvielas iegāde, mob.brigādei 

         Veikt sekojošus grozījumus  Kalsnavas  pagasta pārvaldes speciālajā budžetā: 

1.Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu grozījumi  
 1.1. Palielināt speciālā budžeta plānotos ieņēmumus 
 Kods Nosaukums Summa 
 O5.600 Dabas resursu nodoklis 1900 
   Kopā 1 900 
 

 
t.sk. uz izdevumiem 266 

 

 
t.sk. uz finansēšanu 

  

 
uz atlikumu 1 634 

 2. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi  
 2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu 

  Kods Nosaukums Summa   

O5.600 Vides un dabas aizsardzība 266   

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 266   

  Kopā 266   

  t.sk. no papildus ieņēmumiem 266   

   

  

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

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 
 

 Madonas novada pašvaldības Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Rieksts 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru xxx, Lazdonas pagastā, Madonas novadā par kopējo 

summu 123,61 Ls (viens simts divdesmit trīs lati 61 santīms) (uz 01.11.2012. pamatparāds 

100,94 Ls, nokavējuma nauda 22,67 Ls) no xxx, p.k.xxx, adrese „xxx” , xxx, Madonas 

novads, LV-4853. 

 Brīdinājums Nr.LAZ/1-10/12/33 tika nosūtīts 06.09.2012., nekustamā īpašuma 

nodoklis un nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 
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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 Lazdonas pagasta 

pārvaldes sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE,  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 xxx  p.k.xxx, adrese „xxx” , xxx, Madonas novads, LV-4853, 

par labu Lazdonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru xxx, Lazdonas pagastā, Madonas 

novadā par kopējo summu 123,61 Ls (Viens simts divdesmit trīs lati 61 santīms) (uz 

01.11.2012. pamatparāds 100,94 Ls, nokavējuma nauda 22,67 Ls) piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam Svetlanai Andžānei (Poruka iela 2, Madona, 

Madonas novads, LV-4801) piespiedu izpildei. 

 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.G. 

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Madonas novada pašvaldības Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Rieksts 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru xxxx, Lazdonas pagastā, Madonas novadā par kopējo 

summu 63,09 LVL (sešdesmit trīs lati 09 santīmi) (uz 01.11.2012. pamatparāds 41,24 LVL, 

nokavējuma nauda 21,85 LVL) no xxx,  p.k.xxx, adrese xxx, Madonas novads, LV-4853. 

 Brīdinājums Nr.LAZ/1-10/12/33 tika nosūtīts 06.09.2012., nekustamā īpašuma 

nodoklis un nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā Lazdonas pagasta 

pārvaldes sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE,  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 xxx  p.k. xxx, adrese „xxx” , Bērzaunes pagasts, Madonas 

novads, LV-4853, par labu Lazdonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 



15 

 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru xxx, Lazdonas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 63,09 LVL (sešdesmit trīs lati 09 santīmi) (uz 

01.11.2012. pamatparāds 41,24 LVL, nokavējuma nauda 21,85 LVL), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam Svetlanai Andžānei (Poruka iela 2, Madona, 

Madonas novads, LV-4801) piespiedu izpildei. 

 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no M.K. 

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Madonas novada pašvaldības Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Rieksts 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru xxx, Lazdonas pagastā, Madonas novadā par kopējo 

summu 155,11 Ls (viens simts piecdesmit pieci lati 11 santīmi) (uz 01.11.2012. pamatparāds 

136,32 Ls, nokavējuma nauda 18,79 Ls) no xxx p.k.xxx, adrese xxx , Madona, Madonas 

novads, LV-4801. 

 Brīdinājums Nr.LAZ/1-10/12/35 tika nosūtīts 06.09.2012., nekustamā īpašuma 

nodoklis un nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā Lazdonas pagasta 

pārvaldes sniegto informāciju, Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  

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

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

pašvaldības dome NOLEMJJ: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no xxx, adrese xxx, Madonas novads, LV-4801, par labu 

Lazdonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru xxxx, Lazdonas pagastā, Madonas novadā par 

kopējo summu 155,11 Ls (viens simts piecdesmit pieci lati 11 santīmi) (uz 01.11.2012. 

pamatparāds 136,32 Ls, nokavējuma nauda 18,79 Ls) piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam Svetlanai Andžānei (Poruka iela 2, Madona, 

Madonas novads, LV-4801) piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 
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11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no S.L. 

ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Madonas novada Lazdonas pagasta pārvalde 29.10.2012. ir saņēmusi zvērināta tiesu 

izpildītāja Zanes Filatovas  pieprasījumu izpildu lietā Nr.1348-C51/2012 par līdzekļu 

piedziņu par labu VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, kas vērsta uz xxx xxx, Lazdonas 

pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr. xxx. Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 

Rieksts informē, ka par nekustamo īpašumu „xxx”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, 

kadastra Nr. xxx nav nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par kopējo summu 18,09 Ls 

(astoņpadsmit lati 09 santīmi) (uz 01.11.2012. pamatparāds 17,49 Ls, nokavējuma nauda 0,60 

Ls) 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā Lazdonas pagasta 

pārvaldes sniegto informāciju un pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja Z.Filatovas 

pieprasījumu izpildu lietā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE,  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 xxx, adrese „xxx”, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-

4824, par labu Lazdonas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru xxx, Lazdonas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu 18,09 Ls (astoņpadsmit lati 09 santīmi) (uz 01.11.2012. 

pamatparāds 17,49 Ls, nokavējuma nauda 0,60 Ls) piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam Zanei Filatovai (Kārļa iela 3, Valmiera, LV-

4201) 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 grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.08.2012. lēmumā 

(protokols Nr.19.,7.) 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības dome noklausījās Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja 

Staņislava Smeltera sniegto informāciju par apstākļiem sakarā ar Madonas novada 

pašvaldības domes 2012.gada 30.augusta lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

(protokols Nr.19.,7.p.), kurš tika pieņemts pamatojoties uz Valsts Zemes dienesta Vidzemes 

reģionālās nodaļas 2012.gada 29.jūnija vēstuli Nr. 2-04-V/2888 „Par ziņu došanu 

pašvaldībām līdz 30.06.2012.” ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes pastāvīgās lietošanas 
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tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem, kuriem nav noslēgts zemes izpirkuma ( pirkuma) līgums 

ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”  

Pēc lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” nosūtīšanas Valsts Zemes 

dienesta Vidzemes reģionālai nodaļai un personām par kurām tika pieņemts lēmums, tika 

saņemta šāda informācija: 

Xxx izpirkta un īpašums reģistrēts zemesgrāmatā. 

Izvērtējot sniegto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, 

Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 2012.gada 30.augusta lēmuma „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” ( protokols Nr.19.,7.p.) šādus punktus: 

1.1.; 1.3.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.11.. 

 

13. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Barkavas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

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

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

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

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

MADERNIECE,  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 budžetā: 
1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi  

  1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus 

  Kods Nosaukums Summa Ls 

 04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 1000 

 

    

 

Kopā 1 000 

 

 

t.sk. uz izdevumiem 1 000 

 

 

uz atlikumu 0 

 2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

  2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

  
Kods Nosaukums Summa Ls  Paskaidrojums 

09.200 Barkavas pamatskola     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 600   

2300 Krājumi, materiāli 600 telpu remontam, saimniec.materiāliem 

09.100 PII Ābelīte     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 400   

5200 Pamatlīdzekļi 400 datora iegāde pirmsskolas māsai 

 Kopā 1000 

  t.sk.no papildus ieņēmumiem 1000 
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 no izdevumu samazinājuma  

  no atlikuma  

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

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

  2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

  

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

09.200 Barkavas pamatskola     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 600   

2300 Krājumi, materiāli 600 telpu remontam, saimniec.materiāliem 

09.100 PII Ābelīte     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 400   

5200 Pamatlīdzekļi 400 datora iegāde pirmsskolas māsai 

 Kopā 1000 

  t.sk.no papildus ieņēmumiem 1000 

  no izdevumu samazinājuma  

  no atlikuma  

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

06.600 Koplietošanas teritoriju 

labiekārtošana 

Ls  

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -150 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

150 

atvaļin.pab.,slimības lapas 

08.100 Sporta pasākumi   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -40 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

40 

atvaļin.pabalsts 

08.200 Barkavas bibliotēka   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -155 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

155 

atvaļin.pab.,slimības lapas 

08.200 Stalīdzānu bibliotēka   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -55 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

55 

atvaļin.pabalsts 

2200 Pakalpojumi -180 

 2300 Krājumi, materiāli 180 

 08.200 Kultūras nams   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -175 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

175 

atvaļin.pab.,slimības lapas 
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09.200 Barkavas pamatskola   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -910 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

910 

atvaļin.pab.,slimības lapas 

    3. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi 

  3.1. Palielināt ( piešķirt) finansējumu 

  Kods Nosaukums Summa 

 06.600 Ceļu uzturēšana   

   Izdevumi kopā (palielinājums)   

 2200 Pakalpojumi 1800 ceļu uzturēšanai 

  Kopā 1800 

 

 

t.sk.no papildus ieņēmumiem 0 

 

 

no izdevumu samazinājuma 0 

 

 

no atlikuma 1800 

 1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi  

  1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus 

  Kods Nosaukums Summa 

 04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 1000 

 

    

 

Kopā 1 000 

 

 

t.sk. uz izdevumiem 1 000 

 

 

uz atlikumu 0 

 2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

  2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

  
Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

09.200 Barkavas pamatskola     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 600   

2300 Krājumi, materiāli 600 telpu remontam, saimniec.materiāliem 

09.100 PII Ābelīte     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 400   

5200 Pamatlīdzekļi 400 datora iegāde pirmsskolas māsai 

 Kopā 1000 

  t.sk.no papildus ieņēmumiem 1000 

  no izdevumu samazinājuma  

  no atlikuma  

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

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

  2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

  
Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

09.200 Barkavas pamatskola     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 600   

2300 Krājumi, materiāli 600 telpu remontam, saimniec.materiāliem 

09.100 PII Ābelīte     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 400   

5200 Pamatlīdzekļi 400 datora iegāde pirmsskolas māsai 
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 Kopā 1000 

  t.sk.no papildus ieņēmumiem 1000 

  no izdevumu samazinājuma  

  no atlikuma  

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

06.600 Koplietošanas teritoriju 

labiekārtošana 

  

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -150 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

150 

atvaļin.pab.,slimības lapas 

08.100 Sporta pasākumi   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -40 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

40 

atvaļin.pabalsts 

08.200 Barkavas bibliotēka   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -155 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

155 

atvaļin.pab.,slimības lapas 

08.200 Stalīdzānu bibliotēka   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -55 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

55 

atvaļin.pabalsts 

2200 Pakalpojumi -180 

 2300 Krājumi,materiāli 180 

 08.200 Kultūras nams   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -175 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

175 

atvaļin.pab.,slimības lapas 

09.200 Barkavas pamatskola   

   Izdevumi kopā   

 1100 Atalgojums -910 

 1200 Darba devēja soc.rakstura pabalsti 

un valsts soc.apdr.oblig. iemaksas 

910 

atvaļin.pab.,slimības lapas 

3. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi 

  3.1. Palielināt ( piešķirt) finansējumu 

  Kods Nosaukums Summa 

 06.600 Ceļu uzturēšana   

   Izdevumi kopā (palielinājums)   

 2200 Pakalpojumi 1800 ceļu uzturēšanai 

  Kopā 1800 

 

 

t.sk.no papildus ieņēmumiem 0 

 

 

no izdevumu samazinājuma 0 
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no atlikuma 1800 

 

 

14. 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- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 Paskaidrojums 

08.230. Sauleskalna tautas nams     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

1104 

  

1100 Atalgojumi 140 D/a kapusvētku, svecīšu vakara 

vadīšanai 

1200 D/d sociālais nodoklis 34 

Soc. nod. kapusvētku, svecīšu vakara 

vadīšanai 

2200 Pakalpojumi 930 

Par kultūras un atpūtas pasākumiem 

(autoratlīdzība) 

01.100 Pagasta pārvalde     

  
Izdevumi kopā 

(palielinājums) 140   

1200 D/d sociālais nodoklis 140 Sociālo garantiju pabalsta izmaksa 

06.600 Pārējā komunālā saimniecība 

un teritoriju uzturēšana 

  

  

  
Izdevumi kopā 

(palielinājums) 9000   

5200 Pamatlīdzekļi 9000 

Aronas 2 kopmītņu korpusa dzīvokļu 

remonts 

09.200 Pamatskola     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

450 

  

5200 Pamatlīdzekļi 450 

 414,- Ls Florbola vārtu iegāde 

(Līdzfinansējums projektā "Sporta 

spēļu laukuma izveide Bērzaunē").36,-

Ls mācību grāmatu iegāde 

09.100. 
Pirmsskolas izglītības iestāde 

"Vārpiņa"     

  
Izdevumi kopā 

(palielinājums) 2015   

1200 D/d sociālais nodoklis 300 Sociālo garantiju pabalstu izmaksa 
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2200 Pakalpojumi 800 Elektroenerģijas pakalpojuma apmaksa 

2350 Krājumu iegāde 915 

Līdzfinansējums projektā "Nāk draugi 

izkrāsot bērnību" 

09.510. 
Interešu un profesionālā 

izglītība     

  
Izdevumi kopā 

(palielinājums) 650   

2200 Pakalpojumi 650 

Izdevumi sakaru pakalpojumu, 

elektroenerģijas piegādes pakalpojuma 

apmaksai biedrībai "Bērnu un jauniešu 

apvienība Rīts" 

        

 Kopā 13359  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 0  

 no izdevumu samazinājuma 0  

 no atlikuma 13 359  

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

08.200  Bibliotēka    

  Izdevumi kopā 0  

2200 Pakalpojumi -279  

2400 Periodikas iegāde 279  

06.600 Komunālā saimniecība 0  

2200 Pakalpojumi 600  

2300 Krājumu iegāde -600  

08.110 Sports 0  

2200 Pakalpojumi 100  

2300 Krājumu iegāde -100  

09.200 Bērzaunes pamatskola    

  Izdevumi kopā 0  

2300 Pakalpojumi -35  

2400 Periodikas iegāde 35  

 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu uz 

nekustamo īpašumu, Biksēre, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS - Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome noklausījusies Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja 

Andra Simtnieka ziņojumu par nodokļa parāda piedziņu uz xxx, deklarētā dzīvesvieta: xxx, 

Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870, piederošo dzīvokļa īpašumu xxx, Madona, LV-

4870 (kadastra Nr. xxx). 

LR Vidzemes apgabaltiesas Iecirkņa Nr. 91 Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā 

30.10.2012. iesniegusi pieprasījumu Izpildu lietā Nr. 658-C51/2012 par ziņu sniegšanu par 

nekustamā īpašuma xxx, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodokļu parādu un uzaicina 

pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu. 

Izvērtējot pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka uz 29.11.2012. xxx 

piederošo nekustamo īpašumu xxx, Sarkaņu pagasts, Madona, LV-4870 (kadastra numurs 

xxx) nodokļa parāds sastāda Ls 14,43.  

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

panta 2. punktu, kurā teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu 
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saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem 

un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11. punktu, 26. pantu un 20. panta 3. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 358. panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu  un attīstības 

komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, 

Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, deklarētā dzīvesvieta adrese: xxx, par labu Madonas 

novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvaldei nenomaksāto uz 29.11.2012. nekustamā 

nodokļa parādu, nokavējuma naudu un par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadam kopā Ls. 

14,26 (četrpadsmit lati 26 santīmi) par īpašumu xxx, Sarkaņu pagasts, Madona, LV-4870 

(kadastra Nr. xxx). 

2. Lēmumu nosūtīt Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 91 Zvērinātam tiesu izpildītājam 

Valijai Baltai, juridiskā adrese: Rīgas iela 28, Gulbene, LV-4401. 

 

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 Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a. 

 

16. Par lēmuma precizēšanu tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanai un 

budžeta saistībām Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada dome 2012. gada 29.jūnijā apstiprināja tehniski ekonomisko 

pamatojumu (TEP) Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai un 2012.gada 30.augustā precizēja TEP finanšu izmaksas. Atkārtoti iesniedzot 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisijā izskatīšanai sagatavoto TEP, tika saņemts atzinums, ka ir 

jāprecizē TEP norādīto 15% līdzfinansējuma avotu. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu  un attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības domes 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 206433,07  

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 170605,84 

 

100% 
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Projekta iesniedzēja finansējums - - 

Pašvaldības budžets/kredīts 25590,88 15% 

ERAF finansējums 145014,96 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 35827,23  

Projekta iesniedzēja līdzekļi 35827,23  

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. 

 Projekta  “Madonas novada Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

finansēšanā nodrošināt SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” (tālāk tekstā Uzņēmums) 

iegūldījuma daļu LVL 25590,88 Ls (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit lati 88 

santīmi), kas sastāda 15% no projekta attiecināmām izmaksām. 

4. 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” normas. 

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). 

7.Organizēt investīciju proejkta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamaās informēcijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 

izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

17. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Sarkaņu pagastā 

Poļvarkas ciemā 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” ir uzsācis tehniski ekonomiskā pamatojuma 

izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam, lai sagatavotu un iesniegtu 

projekta pieteikumu ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

3.4.1.1.aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000".  

Saskaņā ar MK 28.07.2008. noteikumu 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" 15.punktu” projekta 

iesniedzējs ir ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar pārvaldes 

lēmumu sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus projekta teritorijā’’.  

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu  un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 
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Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- 

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

 

1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Sarkaņu pagasta 

Poļvarkas ciemā nodrošina SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums”. 

2. Pakalpojumi ir: 

2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 

patērētājam; 

2.2. Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 

attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē; 

3. Pārvaldes lēmuma brīdī pagasta administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi 

apstiprināti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un stājas spēkā ar 2011.gada 

1.novembri, atbilstoši ūdens plūsmas skaitītāju rādījumiem. Līdz ūdens plūsmas skaitītāju 

uzstādīšanai ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksai piemērot patēriņa normu 4,8 

kubikmetri mēnesī uz vienu cilvēku, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 

"Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" pielikumu 1.tabulai „Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš 

diennaktī”. 

 

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS - pārvaldes vadītājs  

 

Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Sarkaņu pagasta pārvaldes, 2012. gada 

23. novembra iesniegumu Nr. SAR/1-13.2/12/150 ar lūgumu, pieņemt lēmumu par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2011. gada 30. 

decembrim nenoslēdza zemes izpirkuma līgumus ar Hipotēku banku, saglabājot zemes nomas 

pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi, nosakot, ka zemes nomas līgumi noslēdzami līdz 

2012. gada 30. decembrim un minētās zemes vienības ieskaitīt pašvaldībai piekritīgās zemēs.  

Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļa 2012. gada 5. oktobra vēstulē Nr.2-

04-V/4470 „Par ziņu došanu pašvaldībām.” sniedz informāciju par minētajām personām. 

„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

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

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

valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un 25.panta otrā daļa nosaka, ka 

persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos 

gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā 

bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes 

nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, 

zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu 

ierakstīt zemesgrāmatā”.  

 Izvērtējot Sarkaņu pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Valsts 

zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2012. gada 5. oktobrī vēstulē Nr. 2-04-V/4470 

sniegto informāciju un „Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 4. punktu un 25. panta otro daļu, atklāti balsojot: 

PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  

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



26 

 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

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

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

1.1. xxx. 

 

2. Personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, saskaņā ar „Valsts un pašvaldības 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 2. daļā noteikto, 

saglabāt zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumi 

noslēdzami līdz 2012. gada 31. decembrim. 

3.  Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu, ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs 

šādas zemes vienības:  

 

Nr.p. 

k. 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1.   5,9  

2.   2,7 

3.   0,099 

4.   0,2708 

5.   0,0221 

6.   1,8 

7.   4,1 

8.   2,8 

9.   2,02 

 

4. Uzdot Sarkaņu pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziņojumus par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu  slēgt  nomas līgumu. 

5. Uzdot Sarkaņu pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” nosacījumus. 

 

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. 

 

19. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas  pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes 

2012. gada 13.novembra iesniegumu Nr. MAR/1-10/402 ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu: 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 
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UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 1300 NĪN izpilde 

10.300 Soda sankcijas par nodokļu 

maksāšanas pārkāpumiem 

323 

Soda maks. izpilde 

13.200 Ieņēmumi no zemes pārdošanas 12000 „Aronieši” 

Kopā 

pārvaldē 

 13663  

 t.sk.uz izdevumiem 1623  

 Uz atlikumu 12000  

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus 

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

21.352 Ieņēmumi no vecāku maksām -2960 PII -1370  apmeklētības starpība 

P-sk  -1590  finansējuma maiņa  

Kopā 

pārvaldē 

 -2960  

 t.sk.no izdevumu samazinājuma 2960  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

2.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

 

Teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana   

 Izdevumi kopā 275  

 t.sk. no ieņēmumiem 275  

2300 Materiāli  275 Elektropreces u.c. materiāli 

Meža iela 5 

 Pārvalde   

 Izdevumi kopā 860  

 t.sk. no ieņēmumiem 860  

5100 Datorprogramma 250 Datorprogramma 

5200 Pamatlīdzekļi 350 Datora komplekts 

8900 Pārējie budžeta izdevumi  260 (galvojums studijām   atmaksa 

bankai) 

 Mārcienas pamatskola 

(pārvaldes finansējums) 

 

 

 Izdevumi kopā 88  

 t.sk. no ieņēmumiem 88  

1100 Darba alga  60 Līgumdarbs tualetes flīzēšana 
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1200 Sociālās iemaksas 14 -  „ - 

5233 Mācību grāmatas 14  

 Pavisam izdevumi 1623  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 1623  

2.2.Samazināt finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem) 

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

 Mārcienas pamatskola 

(pārvaldes finansējums 

 

 

2363 Materiāli  -1590 Produkti 

    

 Mārcienas pirmskola 

(pārvaldes finansējums) 

 

 

2363 Materiāli  -1370 Produkti 

 Pavisam no izdevumiem -2960  

 t.sk. no ieņēmumu 

samazinājuma 

2960 

 

2.3. Pārdalīt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

 Kultūras nams   

1100 Darba alga  -335 Ietaupīts no pulciņu vad. d/a 

2200 Pakalpojumi 335 Fasādes, kāpņu remonts 

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

3.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi  

Mainīt izdevumus pa funkcionālajām 

kategorijām un finansējuma izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

05.600 Pārējā vides aizsardzība   
  

   Izdevumi kopā -5831  

7200 Transferti -5831 Mārcienas KU PK palielināšanai – 

ūdens apgādes trases kap.rem. 

01830 Vispārēja rakstura transferti 

no pašvaldību budžeta 

pašvaldību budžetam 

 

 

   Izdevumi kopā 5831  

9250 Kapitālo izdevumu transferti 5831 Mārcienas KU PK palielināšanai – 

ūdens apgādes trases kap.rem. 

 

20. Par starpgabalu noteikšanu 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasts pārvaldes vadītājs 
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Madonas novada Ošupes pagasta zemes vienības ar kadastra Nr. 082 7013 0267 0,14 

ha platībā un ar kadastra Nr. 7082 013  0284 0,1 ha platībā Valsts Zemes dienesta kadastra 

informācijas sistēmā ir reģistrētas kā rezerves  zemes fonda zemes vienības. 

2009.gada 1.septembra MK Noteikumi Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībai piekrītošo  lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi”  4.punkta „Zemes 

reformas pabeigšanai nododama  un turpmāk izmantojama neapbūvēta lauku zeme  , kura : 

4.4.apakšpunkts „nav zemes starpgabals atbilstoši valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas 

likumā noteiktajam un par kuru pašvaldības dome (padome) nav pieņēmusi lēmumu, ka tā ir 

starpgabals , un tās platība ir vismaz 0,2 ha, Valsts Zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā norāda, ka šī zemes vienība ir starpgabals”. 

Ņemot vērā, ka zemes vienības  ar kadastra Nr. 082 7013 0267 un 7082 013  0284 ir 

mazākas par 0,2 ha pašvaldība var noteikt, ka tie ir pašvaldības starpgabali. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, 

Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

     Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra Nr. Nr. 082 7013 0267  0,14 ha platībā un 7082 013  

0284 0,1 ha platībā ir Madonas novada pašvaldības starpgabali. 

     Lūgt Valsts Zemes dienestu aktualizēt datus kadastra informācijas sistēmā. 

 

21. Par grozījumiem 29.03.2012.lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

(protokols Nr.6:20.p) 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasts pārvaldes vadītājs 

 

        Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde ir saņēmusi  xxx, dzīvo „xxx” Ošupes pagasts, 

Madonas novads,  2012.gada 31.oktobra iesniegumu (reģistrēts Ošupes pagasta pārvaldē 

2012.gada 31.oktobrī ar Nr. OSU 1-10/12/166)  un tam pievienoto Ošupes pagasta Zemes 

komisijas sēdes protokola  1997.gada 27.janvāra Nr.60 kopiju. Ar minēto Zemes komisijas 

lēmumu xxx atjaunotas zemes īpašuma tiesības un „xxx” zemes ½ domājamo daļu 10.74 ha 

platībā, kadastra Nr.xxx.  

    Ošupes pagasta pārvalde pamatojoties uz iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, 

ierosina grozīt Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2012. lēmumu „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.6;20p.), ņemot vērā  Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, 

Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

        Grozīt Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2012. lēmumu „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu „ (protokols Nr.6;20.p): 

        Svītrot no saraksta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx, sakarā ar to, ka tā ir 

mantojamā zeme un uz to atjaunotas īpašuma tiesības bijušo īpašnieku mantiniekiem. 

 

22. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasts pārvaldes vadītājs 
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        Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde ir izskatījusi xxx, kā xxx pilnvarotās personas, 

2012.gada 3.oktobra iesniegumu (reģistrēts Ošupes pagasta pārvaldē 2012.gada 3.oktobrī ar 

Nr. OSU 1-10/12/152) par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai (ēkas kadastra apzīmējums 

xxx). Iesniegumam pievienota zemes robežu skice.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxx ir Ošupes pagasta pārvaldei piekritīgā 

zeme ( atrodas tiesiskajā valdījumā Madonas novada pašvaldībai). 

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

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

attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanu, pamatojoties uz MK 

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

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

zemes gabala atdalīšanu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7082-013-0153, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1.Atdalīt no zemes gabala „xxx” ar kadastra apzīmējumu xxx zemes gabalu ar platību 0.8 ha - 

ēkas uzturēšanai un piešķirt nosaukumu „xxx”.  

2. Atdalītajam zemes gabalam „xxx” noteikt platību 0.8ha un lietošanas mērķi – 

lauksaimnieciskā rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003. 

 

23. Par grozījumiem Ošupes  pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasts pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes 2012. 

gada 13.novembra iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par Ošupes pagasta pārvaldes 

2012.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu: 

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

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

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

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Veikt sekojošus grozījumus Ošupes  pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi  

  1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus 

  

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls 

 18.630. Transferti 157 Skolas auglis 

04.100. Nekustamā īpašuma nodoklis 5 100 

 

 

Kopā 5 257 

 

 

t.sk. uz izdevumiem 5 257 

 

 

uz atlikumu 0 

 2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

  2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

  

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls Paskaidrojums 

01.110. Pārvalde     
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  Izdevumi kopā (palielinājums) 1 600   

2200 Pakalpojumi 400 Pakalpojumu apmaksa 

2300 Krājumu iegāde 1200   

06.601. Pārējā komunālā saimniecība 

un teritoriju uzturēšana 

  

  

  Izdevumi kopā (palielinājums) 400   

2300 Krājumu iegāde 400 Materiālu iegāde 

06.603. Pārējā komunālā saimniecība 

(Krievbirzes kapi) 

  

  

  Izdevumi kopā (palielinājums) 40   

2200 Pakalpojumi 40 Pakalpojumu apmaksa 

07.200. Degumnieku feldšerpunkts     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 120   

2300 Krājumu iegāde 120 medikamentu iegāde  

08.211. Degumnieku bibliotēka     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 200   

2300 Krājumu iegāde 200 Materiālu iegāde 

08.220. O.Kalpaka Liepsalas     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 940   

1100 Atalgojums 596 Līgumdarbs 

1200 Darba devēja soc.apdr. maksājumi 144   

2300 Krājumu iegāde 200 Materiālu iegāde 

08.230. Degumnieku Tautas nams     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1 800   

2200 Pakalpojumi 500 Pakalpojumu apmaksa 

2300 Krājumu iegāde 1300 Materiālu iegāde 

09.211. Degumnieku pamatskola     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 157   

2300 Krājumu iegāde 157 Skolas auglis 

        

 Kopā 5 257 

  t.sk. no papildus ieņēmumiem 5257 

  no izdevumu samazinājuma 0 

  no atlikuma 0 

 3.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi  

  2.1. Palielināt plānotos ieņēmumus 

  

Kods Nosaukums 

Summa 

Ls 

 05.531. Dabas resursu nodoklis 1 106 

       

 

 

Kopā 1 106 

 

 

t.sk. uz izdevumiem 0 

 

 

uz atlikumu 1 106 

 

    3.Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu grozījumi  

 3.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

  05.600. Pārējā vides aizsardzība     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1106 Projekts 

2200 Pakalpojumi   

 2300 Krājumu iegāde     

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 1106   

 Kopā 1 106 
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 t.sk. no papildus ieņēmumiem 1106 

  no izdevumu samazinājuma  

  no atlikuma 0 

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

    06.604. Autoceļi   

   Izdevumi kopā 0 

 2200 Pakalpojumi -400 

 2300 Krājumu iegāde 400 

  

24. Par ēdināšanas organizēšanu un  izmaiņām amatu vienību sarakstos Dzelzavas  

pagasta pārvaldes iestādēs 

ZIŅO: Elmārs VASKIS- Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada pašvaldības Dzelzavas 

pagasta pārvaldes 15.11.2012. iesniegumu Nr. DZE/1-10/12/117 ar priekšlikumiem 

ēdināšanas organizēšanā Dzelzavas pagasta pārvaldes iestādēs. 

Dzelzavas pagasta pārvalde informē, ka uz 2012. gada novembri pagastā darbojas četri 

ēdināšanas bloki: Dzelzavas pamatskolā, Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā, Dzelzavas 

pagasta pansionātā „Grāveri 1” un pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķis”. 

 Apspriežoties visiem iepriekš minēto iestāžu vadītājiem, pārvalde uzskata, ka 

pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķis” virtuvi atstāt kā patstāvīgu vienību, jo pievienot to 

kādam nav finansiāli lietderīgi.  

Ņemot vērā Dzelzavas pagasta pārvaldes iesniegtos priekšlikumus, vadītāja sniegto 

informāciju un deputātu viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt ēdiena gatavošanu Dzelzavas pansionātā ar 31.12.2012.,  

2. Uzdodot Dzelzavas speciālās internātpamatskolai nodrošināt ēdināšanu Dzelzavas 

pansionātā ar 01.01.2013.. 

3. Veikt izmaiņas Dzelzavas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā:  

3.1. Dzelzavas pansionāta amatu vienību sarakstā: 

- ar 31.12.2012. izslēgt amatu pavārs 1,5 amata vienības, profesijas kods 512002,  

 

3.2. Dzelzavas speciālās internātpamatskolas amatu vienību sarakstā ar 01.01.2013. 

palielināt amatam pavāra palīgs, profesijas kods 941201, amata vienību skaitu no  2,3 

uz 3,0, amatalgas likme 200,00 Ls, mēneša algas fonds 642.00 Ls 

 

4. Dzelzavas pamatskolā pārtraukt ēdināšanu ar 31.08.2013.. 

5. Uzdot Dzelzavas speciālās internātpamatskolai nodrošināt Dzelzavas pamatskolas skolēnu 

ēdināšanu ar 01.09.2013.. 

6. Sakarā ar ēdināšanas organizēšanas izmaiņām nepieciešamo materiāli tehnisko resursu 

iegādi finansēt no novada finanšu līdzekļiem. 
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25. Par Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu 

izslēgšanu no bilances 

ZIŅO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada Dzelzavas pagasta 

pārvaldes 2012.gada 15.novembra iesniegumu Nr. DZE/1-10/12/116 ar lūgumu pieņemt 

lēmumu par Dzelzavas pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu norakstīšanu.  

Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvalde veicot pagasta ceļu un ielu 

reģistrāciju un uzskaiti pēc 19.09.2009 MK noteikumiem Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu 

reģistrācija un uzskaites kārtība” un, salīdzinot ar pagasta bilancē esošajiem ceļiem, tika 

konstatēts, ka no bilances ir jānoraksta šādi ceļi: „Skutāni – Bokāni” ar garumu 1,6km un 

„Baldones – Rozas” ar garumu 1.4 km. 

 Ņemot vērā Dzelzavas pagasta pārvaldes iesniegumu, vadītāja sniegto informāciju un 

deputātu viedokļus, Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Izslēgt no bilances  Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvaldes bilancē šādus esošos 

pamatlīdzekļus:  

                                                                                                                       (latos,santīmos) 

N

pk 

Nosaukums Mēr

v. 

Dau

dz. 

Vērtība Nolietoju

ms 

Atlikusī 

vērtība 

Iemesls 

1. Ceļš Skutāni- Bokāni km 1.6 5184.00 4256.76 927.24 Ir aparts 

2. Ceļš Baldones - Rozas km 1.4 11916.00 9785.54 2130.46 Pļava 

 KOPĀ  3 17100.00 14042.30 3057.70  
 

26. Par SIA „Dzelzava” pamatkapitāla palielināšanu 

ZIŅO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Elmārs Vaskis ziņo par nepieciešamību palielināt SIA „Dzelzava” pamatkapitālu. 

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

PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt ieguldījumu SIA „Dzelzava” pamatkapitālā : 

 

 

1 Nepabeigtā būvniecība 

„Ūdens projekts 

Dzelzava” 

gab. 1 19683.00 0.00 19683.00 Projekts 

realizēts 

08.11.2011 

 

2. Uzdot SIA „Dzelzava” kapitāla turētāja pārstāvim Elmāram Vaskim veikt darbības ar 

pamatkapitāla pārreģistrēšanu uzņēmuma reģistrā. 
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27. Par  nomas   līguma slēgšanu ar biedrību „Dzelzavas atbalsta biedrība” projekta 

realizācijai 

ZIŅO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi „Dzelzavas atbalsta biedrības” 22.11.2012. 

iesniegumu (reģistrēts Nr. MNP/2.1.3.1./12/3316) ar lūgumu atbalstīt projektu par vēsturisko 

liecību saglabāšanu rakstnieka Doku Ata muzejā „Mucenieki”, kas tiek realizēts Norvēģijas 

valsts finansu instrumenta ietvaros.  

Projekta mērķis ir izveidot novada pētniecības iestādi ar kompjuterizētām telpām un 

tematisku grāmatu glabātuvi.  

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

 

1. Slēgt ar biedrību „Dzelzavas atbalsta biedrība” nekustamā īpašuma „Mucenieki” nomas 

līgumu ar apbūves tiesībām  uz termiņu – septiņi gadi. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā,  piekrist līdzfinansējumam 15% apmērā no projekta 

attiecināmajām izmaksām  biedrības „Dzelzavas atbalsta biedrība” Norvēģijas valsts finansu 

instrumenta ietvaros realizētā projekta vēsturisko liecību saglabāšanai.  
 

28. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.12.2010.  lēmumā  „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.24, 2.p) 

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS - Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

  

Madonas novada pašvaldībā novembrī saņemts Aronas pagasta pārvaldes (turpmāk 

tekstā – pārvalde) iesniegums „Par lēmumu atcelšanu” ar lūgumu, atcelt Madonas novada 

pašvaldības domes 22.12.2010. sēdes lēmuma ”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

(protokols Nr.24, 2.p.) 1.1.15., 1.1.16., 1.1.60., 1.100., 1.101. un 1.127. punktus, ar kuriem 

izbeigtas  zemes pastāvīgās lietošanas tiesības: xxx 

Izslēgt minētās zemes no pašvaldībai piekritīgām zemēm. 

Zemes lietošanas tiesības iepriekš minētajiem zemes lietotājiem tika izbeigtas, 

pamatojoties uz 22.12.2010. domes lēmuma  „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

1.1.15., 1.1.16., 1.1.60., 1.100., 1.101. un 1.127. punktiem (protokols Nr.24, 2.p.) saskaņā ar  

27.08.2010. Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstulē Nr.2-04-Z/337 „Par 

LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 

2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 

31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par 

samaksu” sniegto informāciju un  „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 3.punktu, kas nosaka, ka  

lauku apvidus zemes patstāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2009.gada 31.augustam ir iesnieguši 

Valsts Zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts informācijas 

sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu 

lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības. 

15.11.2012. Aronas pagasta pārvalde konstatēja, ka nekustamā īpašuma nodokļu 

administrēšanas sistēmā „NINO” ir ziņas par: xxx 
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 Noklausījusies A.Piekalna sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 22.12.2010. sēdes lēmuma ”Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.24, 2.p.) 1.1.15., 1.1.16., 1.1.60., 1.100., 1.101. 

un 1.127. punktus, ar kuriem izbeigtas  zemes pastāvīgās lietošanas tiesības: 

1.1. xx 

2. Izslēgt minētās zemes vienības no pašvaldībai piekritīgajām zemēm: 

 

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums 
Platība 

ha 

1.   0.0912 

2.   0.0936 

3.   0.0681 

4.   0.0511 

5.   0.0516 

6.   18.5 

7.   33.8 

8.   10.7 

9.   7.5 

10.   11.1 

11.   10.1 

12.   8.5 

13.   14.9 

14.   6.5 

15.   11.2 

16.   12.0 

 

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

otro daļu. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, 

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

 

29. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.07.2012.  lēmuma 

(protokols Nr.17, 17.p.) 

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS - Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

  

Madonas novada pašvaldībā saņemts Aronas pagasta pārvaldes (turpmāk tekstā – 

pārvalde) iesniegums „Par lēmuma atcelšanu” ar lūgumu, atcelt Madonas novada pašvaldības 

domes 31.07.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.17, 17.p. ) 1.1.15. un 3.23.p. par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu  xxx, dzīvojošam xx, uz nekustamo īpašumu „xxx”, 

Aronas pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu xxx un platību 0.069 ha, kā arī 

minēto zemesgabalu izslēgšanu no pašvaldībai piekritīgajām zemēm . 

31.07.2012. zemes lietošanas tiesības xxx tika izbeigtas, pamatojoties uz domes lēmuma  

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.15.punktu (protokols Nr.17, 17.p.),  ņemot vērā, 
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ka Aronas pagasta pārvaldes rīcībā nebija informācijas par zemes izpirkuma (pirkuma) līguma 

ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" noslēgšanu. 

15.11.2012. Aronas pagasta pārvalde konstatēja, ka nekustamā īpašuma nodokļu 

administrēšanas sistēmā „NINO” ir ziņas par xxx un valsts akciju sabiedrības „Latvijas 

Hipotēku un zemes banka” 29.12.2011. noslēgto zemes izpirkuma līgumu.  

 Noklausījusies A.Piekalna sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 31.07.2012. sēdes lēmuma (protokols 

Nr.17, 17.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”: 

1.1.15.p. par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību  izbeigšanu  xxx, dzīvojošam xxx,  uz 

nekustamo īpašumu „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 

xxx un platību 0.069 ha; 

3.23.p. par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu xxx un platību 0.069 ha 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs.  

 

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

otro daļu. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, 

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

 

30. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu  

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

2012. gada 31. oktobrī Madonas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu 

(Protokols Nr. 23, 20.p.), ar kuru atļauj atsavināt Vestienas pagasta pārvaldes pārziņā esošo 

1992. gada (pirmā reģistrācija) autobusu MERCEDES BENZ 0611 ar valsts numuru FR 2796, 

izsolē pārdodot ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu). 2012. 

gada 31. oktobrī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu apstiprināti arī izsoles 

noteikumi. 

          Saskaņā ar 2012. gada 22. novembra izsoles protokolu kustamo mantu – autobusu 

MERCEDES BENZ 0611 ir iegādājies SIA „Madonas Ceļu būves SIA”, reģistrācijas Nr. 

47103000017, adrese: Rīgas iela 6, Madona, Madonas novads, pirkuma maksa LS 1020.00 

(Viens tūkstotis divdesmit latu) ieskaitot PVN. 

         Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 34. un 36. pantu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

1. Apstiprināt kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0611, valsts Nr. FR 2796 

izsoles rezultātus (izsoles protokols pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram likumā „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

likums” noteiktajā kārtībā noslēgt kustamās mantas pirkuma – pārdevuma līgumu. 
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31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.Ķ. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

 

Rihards SAULĪTIS informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, 

Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 415.04 (četri simti piecpadsmit 

lati un 04 santīmi) (uz 12.09.2012. pamatparāds Ls 230.86, kavējuma nauda Ls 184.18.) no 

xxx, personas kods xxx62, dzīvojoša xxx, Praulienas pagasts, Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/106 tika nosūtīts 13.09.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā  sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus Finanšu un attīstības 

komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx, dzīvojoša xxxx, Praulienas pagastā, 

Madonas novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ” xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam 

xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 415.04 (četri simti 

piecpadsmit latu un 04 santīmi) (uz 12.09.2012. pamatparāds Ls 230.86, kavējuma nauda 

Ls184.18), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

2.Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no E. J. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

 

Rihards SAULĪTIS informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, 

Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu L 819.82(astoņi simti deviņpadsmit 

latu un 82 santīmi) (uz 12.09.2012. pamatparāds Ls 536.45, kavējuma nauda LVL 283.37) no 

xxx, personas kods xxx, dzīvojoša xxxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/104 tika nosūtīts 13.09.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 
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nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā  sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības 

komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx, dzīvojoša xxx, par labu Praulienas 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu Ls 819.82 (astoņi simti deviņpadsmit latu un 82 santīmi) (uz 12.09.2012. 

pamatparāds Ls 536.45, kavējuma nauda Ls 283.37), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no E. J. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

 

Rihards Saulītis informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls  228.69(divi simti divdesmit astoņi lati un 69 

santīms) (uz 12.09.2012. pamatparāds Ls 176.61, kavējuma nauda Ls 52.08) no xxx personas 

kods xxx, dzīvojoša xxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/104 tika nosūtīts 13.09.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx, dzīvojoša xxx, par labu Praulienas 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu LVL 228.69(divi simts divdesmit astoņi lati un 69 santīms) (uz 
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12.09.2012. pamatparāds LVL 176.61, kavējuma nauda LVL 52.08), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no G.N. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

 

Rihards SAULĪTIS informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, 

Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 2242.00 (divi tūkstoši divi simti 

četrdesmit divi lati un 00 santīmi) (uz 12.09.2012. pamatparāds LVL 1471.22, kavējuma 

nauda LVL 770.78) no xxx, personas kods xxx, dzīvojošas xxx, Madonas novads. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/102 tika nosūtīts 13.09.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības 

komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx dzīvojošas xxx, Madonā, Madonas 

novadā, par labu Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, 

Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls2242.00 (divi tūkstoši divi simti 

četrdesmit divi lati un 00 santīmi) (uz 12.09.2012. pamatparāds Ls1471,22 kavējuma nauda 

Ls770.78), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.A. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

 

Rihards SAULĪTIS informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, 

Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 552.90 (pieci simti piecdesmit 



40 

 

divi lati un 90 santīmi) (uz 12.09.2012. pamatparāds Ls 334.74 kavējuma nauda LVL 218.16) 

no xxx, personas kods xxx, dzīvojošas xxx, xxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/105 tika nosūtīts 13.09.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, ņemot vērā Madonas 

novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, deputātu ieteikumus, 

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

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

MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx dzīvojošas xxx, xxx, par labu 

Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 552.90 (pieci simti piecdesmit divi lati un 90 

santīmi) (uz 12.09.2012. pamatparāds Ls 334.74 kavējuma nauda Ls 218.16), piedziņu vēršot 

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

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA xxx 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

 

Rihards SAULĪTIS informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, 

Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 1937.23(viens tūkstotis deviņi 

simti trīsdesmit septiņi lati un 23 santīms) (uz 12.09.2012. pamatparāds LVL 1581.04, 

kavējuma nauda Ls 356.19) no SIA xxx reģ.Nr.xxx, juridiskā adrese xxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/109 tika nosūtīts 13.09.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības 

komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 
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Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- 

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA xxx, reģ.Nr.xxx, juridiskā adrese xxxs, par labu 

Praulienas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 1937.23(viens tūkstotis deviņi simti 

trīsdesmit septiņi lati un 23 santīms) (uz 12.09.2012. pamatparāds Ls 1581.04, kavējuma 

nauda LVL 356.19), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. K. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

 

Rihards SAULĪTIS  informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx”ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 133.29 (viens simts trīsdesmit trīs lati 29 

santīmi) (uz 22.10.2012. pamatparāds Ls 96.71, kavējuma nauda Ls 36.58) no xxx, personas 

kods xxx, dzīvojoša xxxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/179 tika nosūtīts 22.10.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu izteiktos 

viedokļus,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx, dzīvojoša xxx, par labu Praulienas 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu Ls 133.29 (viens simts trīsdesmit trīs lati 29 santīmi) (uz 22.10.2012. 

pamatparāds Ls 96.71, kavējuma nauda LVL 36.58), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2.Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.K. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 
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Rihards SAulītis informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, 

Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 138.02 (viens simts trīsdesmit 

astoņi lati 02 santīmi) (uz 22.10.2012. pamatparāds Ls 102.71, kavējuma nauda LVL 35.31) 

no xxx, personas kods xxx, dzīvojoša xxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/178 tika nosūtīts 22.10.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus,  atklāti balsojot: PAR- 

14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods x1, dzīvojoša xxx,  par labu Praulienas 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu Ls 138.02 (viens simts trīsdesmit astoņi lati 02 santīmi) (uz 22.10.2012. 

pamatparāds Ls 102.71, kavējuma nauda Ls 35.31), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2.Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. K. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

 

Rihards SAULĪTIS informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, 

Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls  266.59 (divi simti sešdesmit seši 

lati 59 santīmi) (uz 22.10.2012. pamatparāds Ls 197.91, kavējuma nauda Ls 68.68) no xxx, 

personas kods xxx, dzīvojoša xxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/177 tika nosūtīts 22.10.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus,  atklāti balsojot: PAR- 

14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 
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LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 xxx, personas kods xxx, dzīvojoša xxx,  par labu Praulienas 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu ”xxx” ar kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu Ls 266.59 (divi simti sešdesmit seši lati 59 santīmi) (uz 22.10.2012. 

pamatparāds Ls 197.91, kavējuma nauda Ls 68.68), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2.Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

40. Par finansējuma piešķiršanu koncepcijas izstrādei par māju "Dzintari" Praulienas 

pagastā, izveidošanu par Vispārējo Latviešu dziesmu svētku un Haralda Medņa 

piemiņas vietu 

ZIŅO: Mārtiņš BERGS - J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors 

 

 Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2012. sēdē (protokols Nr.6, 46.p.) 

apstiprināja Latviešu dziesmu svētku muzeja izveidošanas darba grupu.  

Koncepcijas izstrādei par māju "Dzintari" Praulienas pagastā, izveidošanu par 

Vispārējo Latviešu dziesmu svētku un Haralda Medņa piemiņas vietu ir nepieciešams 

finansējums 3000,00 Ls ( trīs tūkstoši latu). 

Noklausījusies sniegto ziņojumu, ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

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

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu 2996 Ls (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši lati) apmērā 

koncepcijas izstrādei par māju "Dzintari" Praulienas pagastā izveidošanu par Vispārējo 

Latviešu dziesmu svētku un Haralda Medņa piemiņas vietu. Naudu piešķirt no novada 

nesadalītajiem līdzekļiem. 
 

41. Par papildus finansējuma piešķiršanu Gaiziņkalna torņa nojaukšanai 

ZIŅO: Sanita SOMA – Madonas novada pašvaldības TIC vadītāja  

 

Madonas novada pašvaldība no LR Zemessardzes ir saņēmusi informāciju par to, ka 

Gaiziņkalna torņa spridzināšana notiks šī gada 14. decembrī. Torņa nojaukšanai radušies 

sekojoši papildus izdevumi: 

1) Lai torni sagatavotu demontāžai, zemessardze darbus plāno uzsākt šī gada 3. decembrī. 

Līdz ar to zemessardze 15-18 personu sastāvā pie torņa demontāžas sagatavošanas darbiem 

plāno strādāt 12 dienas. Ja demontāžas darbi ies raiti, dienu skaits var samazināties. Līdz ar to 

Madonas novada pašvaldībai jāfinansē zemessardzes uzturēšanās izmaksas, nevis 2 

diennaktis, kā tika atbalstīts 30.08.2012. sēdes lēmumā (protokols Nr. 19, 44.p.), bet 12 

diennaktis. Atbilstoši nostrādāto dienu skaitam, palielināsies arī degvielas izdevumi 

zemessardzes transporta apmaksai. 
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2) Atbilstoši Gaiziņkalna torņa nojaukšanas tehniskā projekta prasībām, pirms spridzināšanas 

uzsākšanas ir jāveic tornim blakus esošo objektu (slēpošanas pacēlāja tehniskā telpa un 

piemineklis) nosegšana. 

Noklausījusies Madonas novada pašvaldības tūrisma informācijas centra vadītājas Sanitas 

Somas sniegto informāciju par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 30.08.2012. 

lēmumā (protokols Nr. 19, 44.p. – „Par finansējuma piešķiršanu Gaiziņkalna torņa 

nojaukšanai”), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 

14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
1. Piešķirt papildus finansējumu – 2030,00 Ls (divi tūkstoši trīsdesmit latu) Zemessardzes 

izmitināšanas izdevumiem no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem finanšu līdzekļiem. 

Izdevumus apmaksāt, pamatojoties uz iesniegto transporta izdevumu rēķinu un faktiski 

nostrādāto dienu skaitu. Par uzturēšanās izmaksām (naktsmītni un 3 ēdināšanas reizēm) 

apmaksāt 13,00 Ls/pers. par vienu diennakti. Par Zemessardzes izmitināšanu un ēdināšanu 

noslēgt līgumu ar viesu namu „GaiziņStars”. 

 

2. Piešķirt papildus finansējumu 400,00 Ls (četri simti lati) no Madonas novada pašvaldības 

nesadalītajiem finanšu līdzekļiem blakus esošo objektu (slēpošanas pacēlāja tehniskā telpa un 

piemineklis) nosegšanai. Darbus veikt Bērzaunes komunālajam uzņēmumam. 

 

42. Par zemes gabalu maiņu 
ZIŅO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

 

 Madonas novada pašvaldība 2012.gada 25. oktobrī saņemts xxx iesniegums, kurā tiek 

piedāvāts mainīt Madonas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Madonā Daugavas ielā 

21A pret xxx piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu xxx. 

     Noklausījusies sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, pamatojoties uz 

likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 38.pantu, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

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

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

 

1. Piekrist mainīt Madonas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Madonā Daugavas 

ielā 21A, kadastra Nr. 7001-001-1380,  2300  m
2
 platībā, pret xxx piederošo zemes gabalu 

xxx, 3190 m
2 

platībā, ja maināmo zemesgabalu nosacītās cenas starpība nepārsniegs 20%. 

2.Uzdot Madonas novada būvvaldei veikt Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes 

gabala Madonā, Daugavas ielā 21A  un xxx piederošā zemes gabala xxx, nosacītās cenas 

noteikšanu. 

3. Pēc Madonas novada  pašvaldībai piederošā zemes gabala Daugavas ielā  21A, Madonā un 

xxx piederošā zemes gabala xxx, Madonā, nosacītās cenas noteikšanas, komisijai iesniegt to 

Madonas novada pašvaldībā apstiprināšanai un galīgā lēmuma pieņemšanai. 
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43. Par sporta darba organizācijas struktūru Madonas novadā 

Ziņo: Māris GAILUMS –pašvaldības sporta darba organizators 

 

Noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju, ņemot vērā Sporta un veselības 

jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus,  deputātu izteiktos viedokļus, atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā domes sēdē. 

 

44. Par Madonas novada pašvaldības iestādes „Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” 

nolikuma apstiprināšanu  

ZIŅO: Helmuts PUJATS – jurists 

 

     Madonas novada pašvaldības, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, nolēma izveidot Pašvaldības 

iestādi „Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.  

     Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, deputātu komentārus, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Izveidot ar 01.01.2012. pašvaldības iestādi „Madonas novada sporta un atpūtas bāze 

„Smeceres sils”” un apstiprināt pašvaldības iestādes „Madonas novada sporta un atpūtas bāze 

„Smeceres sils”” nolikumu (nolikums pielikumā). 

 

45. Par  grozījumiem Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos     

Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 

ZIŅO: Helmuts PUJATS – jurists 

 

Madonas novada pašvaldības dome ar savu lēmumu nolēma izveidot jaunu pašvaldības 

iestādi – „Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils””. Tāpēc nepieciešams papildināt sasitošos 

noteikumus Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” ar attiecīgiem grozījumiem. 

     Noklausījusies H.Pujata sniegto informāciju un deputātu izteiktos priekšlikumus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 8.punktu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

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

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 25 „Grozījumi 

Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības 

nolikums” (Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts pielikumā). 
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2. Uzdot Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā 

termiņā atzinums nav nosūtīts, uzdot Administratīvajai nodaļai: 

3.1. organizēt saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Madonas novada vēstis”; 

3.2. Informāciju tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to 

paskaidrojuma rakstu pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Madonas novada vēstis”. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ā.Vilšķērstam. 

 

46. Par komunālo maksājumu parādu segšanu pašvaldībai piederošajam dzīvoklim 
ZIŅO:  Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

 

 Madonas novada pašvaldībā 2012.gada 2.oktobrī saņemts iesniegums no xxx par 

pašvaldības dzīvokļa komunālo parādu segšanu. Lūgums apsaimniekotājam samaksāt uzkrāto 

parādu 841,97 Ls (astoņi simti četrdesmit viens lats 97 santīmi) apmērā, apsaimniekotāja 

kontā AS SWEDBANK: LV87HABA0551028528479. 

           Dzīvoklis Madonā, Voldemāra bulvārī 2-6, ir pašvaldības īpašums, kurš bija izīrēts 

bāreņiem xxx. Pamatojoties uz Madonas rajona tiesas lēmumu,  īres līgums ar īrniekiem tiek 

pārtraukts, neierādot citu dzīvojamo platību. 

         Apsaimniekotājs pamatojoties uz apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu Nr. 1.2-8/223-

10 pk.2.3 ir tiesīgs parāda summu pieprasīt no dzīvokļa īpašnieka t.i. no Madonas novada 

pašvaldības. 

   Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

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

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

 

1. Samaksāt apsaimniekotājam xxx no Madonas pilsētas nesadalītajiem līdzekļiem 841,97 Ls 

(astoņi simti četrdesmit vienu latu 97 santīmi) uzkrāto komunālo maksājumu parādu par 

pašvaldībai piederošo dzīvokli Voldemāra bulvārī 2-6, Madonā. 

2. Uzdot Madonas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai uzsākt parāda piedziņu xxx 

 

47. Par Madonas pilsētas 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO:  Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Madonas pilsētas pārvaldnieks G.Ķeveris  lūdz pieņemt  grozījumus Madonas 2012.gada 

budžetā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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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Veikt grozījumus  Madonas 2012.gada budžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

      

1.1. Palielināt  plānotos ieņēmumus    

Kods Nosaukums Nosaukums Summa   

18.620 Madona  Pārējie pašvaldību 

budžetā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu 

uzturēšanas izdevumu 

transferti 3 015    

21.300 Madona  

Maksas pakalpojumi 10 783 

Smeceres 

sils  

18.620 Madona  Pārējie pašvaldību 

budžetā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu 

uzturēšanas izdevumu 

transferti 2 165 

Grāmatas 

 

  

18.620 Madona Pārējie pašvaldību 

budžetā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu 

uzturēšanas izdevumu 

transferti 9414 

Atalgojums 

ārpusskolai  

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus    

      

Kods Nosaukums Nosaukums Summa   

01.100 Madona 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis sociālajiem 

pabalstiem  -13 782 

sociālajiem 

pabalstiem 

uz 

pārvaldēm  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu    

Kods 

Nosaukums Iestāde, pasākums, 

projekts 

Summa 

Paskaidrojums 

08.200 Madona Pašdarbības kolektīvi     

    Izdevumi kopā 3 015   

1100        Atalgojums 2430   

1200        VSAOI 585   

09.100 Madona PII "Priedīte"     

    Izdevumi kopā 6 771 no atlikuma nov. 

5200       Pamatlīdzekļi 2 067   

2300       Inventāra, materiālu 

iegāde 

4704 Inventāra, 

materiālu 

iegādei 

jaunas 

grupas 

atvēršanai  

06.100 Madona 
Dzīvojamā fonda 

uzturēšana     

 1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

      

1.1. Palielināt  plānotos ieņēmumus    

      

      

Kods Nosaukums Nosaukums Summa   

18.620 Madona  Pārējie pašvaldību 

budžetā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu 

uzturēšanas izdevumu 

transferti 3 015    

21.300 Madona  

Maksas pakalpojumi 10 783 

Smeceres 

sils  

18.620 Madona  Pārējie pašvaldību 

budžetā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu 

uzturēšanas izdevumu 

transferti 2 165 grāmatas  

           

      

      

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus    

      

      

Kods Nosaukums Nosaukums Summa   

01.100 Madona 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis sociālajiem 

pabalstiem  -11 511 

sociālajiem 

pabalstiem 

uz 

pārvaldēm  

          

      

      

      

      

      

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

      

2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu    

      

Kods 

Nosaukums Iestāde, pasākums, 

projekts 

Summa 

Paskaidrojums 

08.200 Madona Pašdarbības kolektīvi     

    Izdevumi kopā 3 015   

1100        Atalgojums 2430   

1200        VSAOI 585   

09.100 Madona PII "Priedīte"     

    Izdevumi kopā 6 771 no atlikuma nov. 
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    Izdevumi kopā 842 no atlikuma pils. 

2200       Pakalpojumu 

apmaksa 

842 
komunālo 

maksājumu 

parādu 

apmaksai  

08.200 Madona 
Madonas kultūras 

nams     

    Izdevumi kopā 532 no atlikuma pils. 

2200       Pakalpojumu 

apmaksa 

532 

  

06.600 Madona 
Bezsaimnieku 

dzīvnieku patversme     

    Izdevumi kopā 1 225 no atlikuma nov. 

2300      Materiālu iegāde 1225   

09.500 Madona Madonas BJSS     

    Izdevumi kopā 8 252 

no 

atlikuma  

2200       Pakalpojumu 

apmaksa 

8252 

  

09.500 Madona 
Madonas pilsētas 

sporta centrs     

    Izdevumi kopā 10 783   

2200       Pakalpojumu 

apmaksa 

10783 

  

08.100 Madona 
Sporta būvju 

uzturēšana     

    Izdevumi kopā 420 no atlikuma pils. 

5200      Pamatlīdzekļi 420   

09.200 Madona 
Madonas pilsētas 

1.vidusskola     

    Izdevumi kopā 254   

2300      Materiālu iegāde 254 lampas  

09.200 Madona 
Madonas pilsētas 

1.vidusskola     

    Izdevumi kopā 1 078   

5200      Grāmatas 1078   

09.200 Madona 
Madonas Valsts 

ģimnāzija     

    Izdevumi kopā 435   

5200      Grāmatas 435   

09.200 Madona 
Madonas pilsētas 

2.vidusskola     

    Izdevumi kopā 480   

5200      Grāmatas 480   

09.200 Madona 

Madonas vakara un 

neklātienes 

vidusskola     

5200       Pamatlīdzekļi 2 067   

2300       Inventāra, materiālu 

iegāde 

4704 Inventāra, 

materiālu 

iegādei 

jaunas 

grupas 

atvēršanai  

06.100 Madona 
Dzīvojamā fonda 

uzturēšana     

    Izdevumi kopā 842 no atlikuma pils. 

2200       Pakalpojumu 

apmaksa 

842 
komunālo 

maksājumu 

parādu 

apmaksai  

08.200 Madona 
Madonas kultūras 

nams     

    Izdevumi kopā 532 no atlikuma pils. 

2200       Pakalpojumu 

apmaksa 

532 

  

06.600 Madona 
Bezsaimnieku 

dzīvnieku patversme     

    Izdevumi kopā 1 225 no atlikuma nov. 

2300      Materiālu iegāde 1225   

09.500 Madona Madonas BJSS     

    Izdevumi kopā 8 252 

no 

atlikuma  

2200       Pakalpojumu 

apmaksa 

8252 

  

09.500 Madona 
Madonas pilsētas 

sporta centrs     

    Izdevumi kopā 10 783   

2200       Pakalpojumu 

apmaksa 

10783 

  

08.100 Madona 
Sporta būvju 

uzturēšana     

    Izdevumi kopā 420 no atlikuma pils. 

5200      Pamatlīdzekļi 420   

09.200 Madona 
Madonas pilsētas 

1.vidusskola     

    Izdevumi kopā 254   

2300      Materiālu iegāde 254 lampas  

09.200 Madona 
Madonas pilsētas 

1.vidusskola     

    Izdevumi kopā 1 078   

5200      Grāmatas 1078   

09.200 Madona 
Madonas Vatsts 

ģimnāzija     
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    Izdevumi kopā 172   

5200      Grāmatas 172   

2.2. Samazināt  finansējumu    

      

Kods 

Nosaukums Iestāde, pasākums, 

projekts 

Summa 

  

10.700 Madona 

Pabalsts un palīdzība 

trūcīgajiem 

iedzīvotājiem 

  

   

    Izdevumi kopā -11 511 

uz 

pārvaldēm  

6000          Pabalsti -11511    

3.Speciālā budžeta  plānoto izdevumu grozījumi   

3.3. Mainīt finansējumu pa ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem   

Kods 

Nosaukums Iestāde, pasākums, 

projekts 

Summa 

  

06.600 Madona Ielu, ceļu  uzturēšana     

    Izdevumi kopā 0   

2200      Pakalpojumu 

apmaksa 

-5005 

  

7200      Transferti 5005   

      

 

48. Par finansējuma piešķiršanu skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai 

ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

 

 Apkopojot novembra mēnesī iesniegtās atskaites  par ēdināšanas izdevumiem, ir  

aprēķinātas   nepieciešamās summas, kas ir jāpiešķir pagastu pārvaldēm un izglītības 

 iestādēm skolēnu ēdināšanai. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus,  

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS,  

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,  

Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS,  

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt skolēnu ēdināšanai iztrūkstošās summas no novada nesadalītajiem  

budžeta līdzekļiem: 

1.Madonas pilsētas 2.vidusskolai -   Ls 3974,00 

2.Aronas pagasta pārvaldei      -         Ls 834,00 

3.Bērzaunes pagasta pārvaldei   -       Ls 521,00 

4.Dzelzavas pagasta pārvaldei    -      Ls 802,00 

5.Kalsnavas pagasta pārvaldei    -      Ls  2128,00 

6.Lazdonas pagasta pārvaldei    -       Ls 369,00 

7.Liezēres pagasta pārvaldei       -      Ls 497,00 

8.Ļaudonas pagasta pārvaldei    -       Ls 1297,00 

9.Mārcienas pagasta pārvaldei   -       Ls 391,00 

10.Mētrienas pagasta pārvaldei  -       Ls 358,00 

    Izdevumi kopā 435   

5200      Grāmatas 435   

09.200 Madona 
Madonas pilsētas 

2.vidusskola     

    Izdevumi kopā 480   

5200      Grāmatas 480   

09.200 Madona 

Madonas vakara un 

neklātienes 

vidusskola     

    Izdevumi kopā 172   

5200      Grāmatas 172   

      

      

      

      

      

      

2.2. Samazināt  finansējumu    

      

Kods 

Nosaukums Iestāde, pasākums, 

projekts 

Summa 

  

10.700 Madona 

Pabalsts un palīdzība 

trūcīgajiem 

iedzīvotājiem 

  

   

    Izdevumi kopā -11 511 

uz 

pārvaldēm  

6000          Pabalsti -11511    

      

      

      

      

3.Speciālā budžeta  plānoto izdevumu grozījumi   

      

      

3.3. Mainīt finansējumu pa ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem   

      

      

Kods 

Nosaukums Iestāde, pasākums, 

projekts 

Summa 

  

06.600 Madona Ielu, ceļu  uzturēšana     

    Izdevumi kopā 0   

2200      Pakalpojumu 

apmaksa 

-5005 

  

7200      Transferti 5005   
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11. Praulienas pagasta pārvaldei   -    Ls 808.00 

 

49. Par finansējuma piešķiršanu ceļa izdevumu apmaksai izglītojamajiem 

ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

 

Apkopojot novembra mēnesī iesniegtās atskaites  par ceļa izdevumu apmaksu  

izglītojamajiem, ir aprēķinātas  nepieciešamās summas, kas ir jāpiešķir pagastu  

pārvaldēm skolēnu  ceļa izdevumu apmaksai. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus,  

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS,  

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,  

Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS,  

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt skolēnu ceļa izdevumu apmaksai iztrūkstošās summas no novada  

nesadalītajiem budžeta  līdzekļiem: 

 

1.Barkavas pagasta pārvalde   -   Ls1255 

2.Bērzaunes pagasta pārvalde  -  Ls 1384 

3.Ļaudonas pagasta pārvalde  -   Ls 90 

4.Mārcienas pagasta pārvalde   - Ls 24 

5.Vestienas pagasta pārvalde   -  Ls 149 

 

50. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

 

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

daļas 2. punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. pantu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 28  „Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada  

budžeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

 

51. Par pašvaldības īpašuma Madonā , Rīgas ielā 29 nodošanu atsavināšanai 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 
 

              Izskatījusi Arņa Krūmiņa 2012. gada 6. novembra iesniegumu, reģistrēts Madonas 

novada pašvaldībā MNP\2.1.3.6.\12\1110, tiek lūgts atsavināt pašvaldībai piederošo zemes 

gabalu Rīgas ielā 29, uz kura atrodas  xxx piederošā būve.  

Pamatojoties uz LR likumu ” Publiskas personas mantas atsavināšanas likums ” 4 

panta 4.punkta, 3. daļu, kas nosaka „Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustāmā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka”, 8. panta,44.panta 4. daļu „Publiskai personai piederošu 
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zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas, var pārdot tikai zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas īpašniekam ”.  

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

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

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

1.Piekrist nodot atsavināšanai Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

zemes gabalu Madonā, Rīgas ielā 29 ar kopējo platību 783 kv.m, kadastra numurs 7001-001-

0904, uz kura atrodas xxx piederošas ēkas, pārdodot to par brīvu cenu. 

 

2. Uzdot Madonas novada būvvaldei organizēt zemes gabala, Rīgas ielā 29, novērtēšanu.  
          

52.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Strautmales ”, Praulienas pagasts 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „AMETRS” 21.11.2012. iesniegumu 

reģistra Nr. MNP/2.1.3.2./12/3287 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala 

„Strautmales” Praulienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  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 „Strautmales” zemes vienības  

apzīmējums Nr.70860150011 sadalīšanai.  

2. Atdalāmajam  zemes gabalam  2,0 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.1. Atdalāmajam zemes gabalam 2,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

11020102– no 25km līdz 100 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

10502- tavas joslas teritorija gar upi. 

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām 

un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu  līdz 20 kilovatiem. 

2.2. Atdalītajai zemes vienībai 2,0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Strautmalas lauki”, 

Praulienas pagasts, Madonas novads. 

 

3. Paliekošajam zemes gabalam  2,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi  0101–zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3.1. Paliekošajam zemes gabalam 2,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

11020102– no 25km līdz 100 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

10502- tavas joslas teritorija gar upi. 

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām 

un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu  līdz 20 kilovatiem. 
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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. 

 

53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Pilsumi”, Kalsnavas pagasts 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „AMETRS” 21.11.2012. iesniegumu 

reģistra Nr. MNP\2.1.3.2.\12\3288 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala 

„Pilsumi” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

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

NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības domes NOLEMJ: 

  

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

apzīmējums Nr.70620030041 sadalīšanai.  

2. Atdalāmajam  zemes gabalam  1,80 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101–zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  1,80 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

Apgrūtinājumu nav. 

2.2. Atdalītajai zemes vienībai 1,80 ha platībā piešķirt nosaukumu „Pilsumu lauki”,  

Kalsnavas pagasts, Madonas novads. 

 

3. Paliekošajam zemes gabalam, 13,42 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi  0201–zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir `mežsaimniecība. 

3.1. Paliekošajam  zemes gabalam, zemes vienībai 13,42 ha. platībā noteikt

 tiesību apgrūtinājumus. 

Apgrūtinājumu nav. 

 

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. 
 

54. Par grāmatvedības darba organizēšanu Dzelzavas pagasta pārvaldē un tās 

struktūrvienībās 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 

 

 Āris Vilšķērsts paskaidro, ka ir nepieciešams optimizēt grāmatvedības uzskaites darbu 

un racionāli izmantot grāmatvežu darbu Dzelzavas pagasta pārvaldē un tās iestādēs. Pašreiz ir 

jāsastāda 3 pārskati par budžeta izpildi un jāveic konsolidācija, pēc grāmatvedības uzskaites 

darbu optimizācijas būs jāsastāda tikai viens pārskats. 

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

PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  
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Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības domes NOLEMJ: 

 

1. Ar 31.12.2012. izveidot Dzelzavas pagasta pārvaldes centralizēto grāmatvedību. 

2. Dzelzavas speciālās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaiti uzdot veikt Dzelzavas 

pagasta pārvaldes centralizētai grāmatvedībai. 

3. Izstrādāt Dzelzavas pagasta pārvaldes centralizētajā  grāmatvedībā nodarbināmo darbinieku 

amata aprakstus, iekļaujot tajos ar Dzelzavas speciālās internātpamatskolas grāmatvedības 

uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saistītos pienākumus.  

4. Ar 31.12.2012. Dzelzavas speciālās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaites 

izdevumus segt no Dzelzavas speciālās internātpamatskolas budžeta līdzekļiem atbilstoši 1 

grāmatveža slodzei. Katru pārskata gadu, pēc budžeta apstiprināšanas, Dzelzavas speciālās 

internātpamatskolas direktorei slēgt vienošanos ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju par 

grāmatvedības uzskaites  kārtošanu un par Dzelzavas speciālās internātpamatskolas 

grāmatvedības uzskaites izdevumu segšanu no Dzelzavas speciālās internātpamatskolas 

budžeta līdzekļiem. 

5. Uzdot Dzelzavas speciālās internātpamatskolas direktorei A.Dadzei un Dzelzavas pagasta 

pārvaldes vadītājam  E.Vaskim atbilstoši DL brīdināt grāmatvedības darbiniekus par darba 

tiesisko attiecību iespējamo maiņu.  

6. Dzelzavas  speciālās intrenātpamatskolas direktorei nodrošināt grāmatvedības uzskaitē 

esošo kontu atlikumu nodošanu uzskaitei Dzelzavas pagasta pārvaldes centralizētai 

grāmatvedībai, sniedzot detalizētu informāciju par katru kontu, pēc stāvokļa uz 31.12.2012. 

7. Dzelzavas speciālās internātpamatskolas direktorei nodrošināt visu iestādē esošo 

grāmatvedības dokumentu turpmāku saglabāšanu un aizsargāšanu pret iznīcināšanu vai 

nozaudēšanu. 

8. Dzelzavas specālo internātpamatskolu, pēc grāmatvedības uzskaites nodošanas Dzelzavas 

pagasta pārvaldes centralizētai grāmatvedībai, izslēgt no nodokļu maksātāju reģistra. 

  

55. Par saistošo noteikumu Nr._24_ “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010.gada 

29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 “ Par pašvaldības noteiktajām nodevām 

šanu 

O: ĀRIS VILŠĶĒRSTS – pašvaldības izpilddirektors  

 

Āris Vilšķērsts informē, ka ir nepieciešams veikt grozījumus 2010.gada 29.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.13 “ Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”, jo 

uz šo brīdi nav paredzēta nodeva par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības 

punkta. No saistošajiem noteikumiem ir izslēdzams pants par to, kura institūcija izdod atļauju 

ielu tirdzniecībai, jo tas ir nosakāms atsevišķos saistošajos noteikumos, kas nosaka kārtību, 

kādā tiek izdota atļauja ielu tirdzniecībai.  

jusi saistošo noteikumu “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010.gada 

29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 “ Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas 

novadā ””  projektu,  ar likuma 

“Par pašvaldībām” 43. pantu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. pantu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts 
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ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), 

PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības domes NOLEMJ: 

t saistošos noteikumus Nr. 24 „ “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 

2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām 

Madonas novadā ”” ). 

2. ai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma r

bas 

ministrijai. 

t saistošos noteikumus un to

stnesis”. 

. 

šanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “ Madonas novada vēstnesis” . 

rstam. 

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam. 

 

56. Par aizņēmuma ņemšanu SIA „Madonas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai 
ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – SIA „Madonas slimnīca” kapitāldaļu turētājs 

 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Madonas slimnīca” 15.10.2012. 

iesniegumu par finansējuma piešķiršanu datortomogrāfa nomaiņai. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas 

novada pašvaldības Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti 

balsojot: PAR - 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA,  Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

aizņēmumu ņemšanu SIA Madonas slimnīca pamatkapitāla palielināšanai  LVL 100 000,00 

(simts tūkstoši latu)  apmērā Valsts kasē uz 10 (desmit) gadiem ar noteikto procentu likmi un 

atlikto maksājumu uz 2 gadiem, SIA Madonas slimnīcas datortomogrāfa iegādei. 

5. Aizņēmumu plānots sākt apgūt 2013.gadā 

6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

   

57. Par asistenta pakalpojumu apmaksu Kalsnavas pamatskolā 

ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

Saskaņā ar 09.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.695 „Kārtība, kādā piešķir un 

finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto 

informāciju, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības domes NOLEMJ: 
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Iedalīt Kalsnavas pamatskolai paredzēto valsts mērķdotāciju LVL 2620,36 apmērā 

asistenta pakalpojumu apmaksai 2012.gada septembra, oktobra, novembra un decembra 

mēnesim. 

 

58. Par samaksas noteikšanu vecākiem par ārpusģimenes aprūpi Bērnu un jauniešu 

ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli” un audžuģimenēs 

ZIŅO: Vineta  LAMBERTE – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

 

Vineta Lamberte  informē, ka pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

30.panta pirmo daļu (kur noteikts, ka vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes 

aprūpes pakalpojumiem), LR Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.348 

„Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” (kur noteikts, ka katra vecāka 

pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā: 

katram bērnam līdz 7 gadu vecumam 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 

mēneša darba algas – šobrīd 50,00 Ls un katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 

18 gadu vecumam 30% apmērā no minimālās darba algas – šobrīd 60,00 Ls) un  LR Ministru 

kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes 

aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”,  ir nepieciešams noteikt samaksu 

vecākiem par ārpusģimenes aprūpi Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā 

„Ozoli” un audžuģimenēs . 

Noklausījušies V. Lambertes sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, 

pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas, Finanšu un 

attīstības komiteju sēdes lēmumiem, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības domes NOLEMJ: 

1. Noteikt samaksu vecākiem par bērnu ārpusģimenes aprūpi Bērnu un jauniešu ārpusģimenes 

aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli” un audžuģimenēs mēnesī sekojošā apmērā:  

1.1. par bērnu līdz 7 gadu vecumam 25% apmērā no noteiktās minimālās darba algas; 

1.2. par bērnu no 7 gadu vecuma līdz 18 gadiem 30% apmērā no noteiktās minimālās 

darba algas. 

2. Atbrīvot no samaksas par bērna ārpusģimenes aprūpi: 

2.1. vecāku, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā; 

2.2. vecāku, kas atzīts par rīcībnespējīgu garīgas slimības vai plānprātības dēļ; 

2.3. vecāku, kam pašvaldības sociālais dienests ir sniedzis atzinumu, ka bērna vecāks 

iesaistās savu problēmu risināšanā un bērna atrašanās laikā ārpusģimenes aprūpē 

turpina pildīt rehabilitācijas plāna nosacījumus vai pastāv faktiski šķēršļi (slimība, 

darbnespēja, kuras dēļ iestājusies invaliditāte), kas liedz vecākam pilnvērtīgi veikt 

bērna aprūpi. 

3. Ja bērns Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli” nav apmeklējis 

pilnu mēnesi, maksu aprēķināt proporcionāli apmeklējuma dienām. 

4. Par vecāku maksas noteikšanu un iekasēšanu atbildīga ir Madonas novada bāriņtiesa. 

 

59. Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu 

vadītājiem 

ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs 
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Madonas novada pašvaldībai ir piešķirta mērķdotāciju Ls 10359 tautas mākslas 

kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2012. gadā. Ņemot vērā tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba rezultātus un ieguldīto darbu, 

gatavojoties XXV Vispārējiem Dziesmu un XV Deju svētkiem, mērķdotācija sadalīta tautas 

mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzības izmaksai. 

Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras,  Finanšu un 

Attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies  J.KĻAVIŅA  sniegto informāciju, deputātu 

izteiktos priekšlikumus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,  

Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

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

Madonas novada pašvaldības domes NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītājiem saskaņā ar pielikumu.. 

2. Aprēķināt un izmaksāt piešķirto 2012.gada valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada 

tautas mākslas kolektīvu vadītājiem saskaņā ar pielikumu. 

60. Par saistošo noteikumu Nr. 26__ “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

šanu 

– ja 

 

E.Zāle informē, ka saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pantu, vietējām 

pašvaldībām ir noteiktas tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod 

atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās 

pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir 

tiesīgs saņemt minēto atļauju. Līdz šim šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem nav 

noteikta. 

jusi saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 

dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā” projektu,

 ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pantu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
t saistošos noteikumus Nr. 26 „ Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā

). 

2.

šanas rakstveida

bas ministrijai. 

 „Ma stnesis”. 

. 

šanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “ Madonas novada vēstnesis” . 
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rstam. 

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam. 

 

61. Par saistošo noteikumu Nr._27_ “Par ielu 

šanu 

– ja 

 

 E.Zāle informē, ka ir nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus “

ir bu Madonas novadā ” saskaņā ar LR 

bu” 

9.punktu. 

 Līdz šim pašvaldībā kārtība ielu tirdzniecībai un tirgus statusa piešķiršana ar 

saistošajiem noteikumiem nav bijusi piešķirta. 

jusi saistošo noteikumu “

bu Madonas novadā” projektu, noklausījusies E.Zāles sniegto 

in  ar likuma 

bu” 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

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

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

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

novada pašvaldības domes NOLEMJ: 

 

t saistošos noteikumus Nr. 27 “

bu Madonas novadā” ). 

2. 

t atzinuma sniegšanai Vides aizsa bas 

ministrijai. 

stnesis”. 

. 

šanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “ Madonas novada vēstnesis” . 

6. Kontroli rstam. 

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam. 
 

 

63. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam 

ar adresi Priežu iela 13-21, Madona, Madonas novads 

ZIŅO: Evita Zāle – Juridiskās nodaļas vadītāja 
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 Ar Madonas novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra domes lēmumu (prot.Nr.21; 

45.p.) atkārtotai atsavināšanai – pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika nodots 

pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums ar adresi Priežu iela 13-21, Madona, 

Madonas novads.  

2012.gada 15.novembrī notika dzīvokļa īpašuma izsole, izsolei dalību bija pieteikuši 5 

pretendenti. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – Ls 3500,- (trīs tūkstoši pieci simti lati), 

nosolītā cena Ls 6100,00 (seši tūkstoši viens simts lati). 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības grāmatvedības datiem, 2012.gada 26.novembrī  

izsoles dalībnieks  Lauris Baškevics ir veicis pirkuma samaksu Ls 6100,00. 

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, atklāti balsojot: PAR- 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,  Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Priežu iela 13-21, Madonas 

novads, izsoles rezultātus. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai likumā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu slēgšanu ar xxx, personas 

kods xxx. 
 

64. Par morālā kaitējuma atlīdzināšanas iesniegumu 

ZIŅO: Evita Zāle – Juridiskās nodaļas vadītāja 

 

2012.gada 27.septembrī Madonas novada pašvaldībā tika saņemts xxx iesniegums 

(reģ.Nr.MNP/2.1.3.6./12/977), ar sūdzību par Liezēres pagasta pārvaldes izsniegto dokumentu 

Nr.LIE/1-13.1/12/74 un zemes ierīcības darbībām (iekļūšanu xxx īpašumā, dokumentu 

sastādīšanu citu personu interesēs) saistībā ar xxx piederošo īpašumu, uzlikt par pienākumu 

atsaukt Liezēres pagasta pārvaldes xxx (Nr.LIE/1-09/11/121) un Valsts Zemes dienestam 

Vidzemes reģionālajai nodaļai (Nr.LIE/1-09/12/40) izsniegtajos dokumentos paustos uzskatus 

un lemt par morālā kaitējuma atlīdzināšanu ar rakstveida atvainošanos.  

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pušu izteiktos viedokļus, saskaņā ar APL 

1.panta trešo daļu, 89.pantu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

likuma 1., 4., 9, 11.panta trešo daļu, 19.pantu, Iesniegumu likuma 4.pantu, atklāti balsojot: 

PAR- 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS,  Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠŅEPSTS,  Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- 

NAV, ATTURAS – 2 (Gunita KĻAVIŅA,  Kaspars UDRASS) Madonas novada pašvaldības 

domes NOLEMJ:  

 

Noraidīt xxx 2012.gada 27.septembra iesniegumu (reģ.Nr.MNP/2.1.3.6./12/977), ar 

sūdzību par Liezēres pagasta pārvaldes izsniegto dokumentu Nr.LIE/1-13.1/12/74 un zemes 

ierīcības xxx darbībām (iekļūšanu xxx īpašumā, dokumentu sastādīšanu citu personu 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm44#bkm44
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interesēs) saistībā ar xxx piederošo īpašumu, uzliekot par pienākumu atsaukt Liezēres pagasta 

pārvaldes xxx (Nr.LIE/1-09/11/121) un Valsts Zemes dienestam Vidzemes reģionālajai 

nodaļai (Nr.LIE/1-09/12/40) izsniegtajos dokumentos paustos uzskatus un lemjot par morālā 

kaitējuma atlīdzināšanu ar rakstveida atvainošanos.  

 

(izvērsts administratīvais akts pielikumā) 

 

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā. 
 

65. Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

ZIŅO: Laima LIEPIŅA – Administratīvās nodaļas vadītāja 

 

 Madonas novada pašvaldībā ir saņemts Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes „Priedīte” 15.11.2012. iesniegums Nr.13/1-6  par Madonas novada pašvaldības 

apbalvojumu piešķiršanu darbiniekiem sakarā ar iestādes 45 gadu jubileju. 

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

PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,  Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  

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

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

pašvaldības domes NOLEMJ: 

 Piešķirt Madonas novada pašvaldības apbalvojumus saskaņā ar pievienoto sarakstu. 

Piešķirto apbalvojumu saraksts pievienots protokolam. 

 

66. Par iespēju turpināt būvniecību  - meliorācijas sistēmas rekonstrukciju xxx un xxx, 

Barkavas pagastā, Madonas novadā  

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2012.gada 6.novembrī konstatēja, 

ka nekustamajā īpašumā xxx un xxx, Barkavas pagastā, Madonas novadā (kadastra nr.xxx) 

tiek veikta meliorācijas sistēmas rekonstrukcija. Būvdarbu gaitā ir veikti būvdarbi, kas 

neatbilst akceptētajam tehniskajam projektam un atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav 

saskaņotas projekta izmaiņas. Nekustamā īpašuma īpašnieks SIA xxx reģ.Nr.xxxx. 

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 7.novembrī ir sastādīts Administratīvo pārkāpumu protokols un lieta nodota 

lēmuma pieņemšanai Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijai 

Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā. 

Tātad no iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā xxx un 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. 
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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 26.panta 2.daļu, pasūtītāja vai būvētāja pienākums ir 

saskaņot ar būvprojekta autoru (autoriem) visas izmaiņas būvprojektā pirms attiecīgo 

būvdarbu veikšanas neatkarīgi no tā, tiek vai netiek veikta autoruzraudzība. Izmaiņas 

būvprojektā drīkst izdarīt tikai ar tā autora akceptu. Izmaiņas var akceptēt Vispārīgajos 

būvnoteikumos paredzētajā kārtībā. Izmaiņu nesaskaņošana var būt par pamatu būvdarbu 

apturēšanai. 

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.  

06.11.2012. būvinspektore atzinumā nr.116/2012 nekustamā īpašuma īpašniekam deva 

norādījumus- pārtraukt meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbus nekustamajā īpašumā 

xxx, 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; 

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 
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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 

vai būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, būtiski tiktu ierobežotas Būvniecības pasūtītāja 

tiesības turpināt būvniecību 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. 

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, kā arī piemērojot administratīvā 

procesa principus, Madonas novada pašvaldības dome uzskata, ka nav konstatējams tāds 

nozīmīgs sabiedrības labums, 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 nekustamajā īpašumā, 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, atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Būvniecības pasūtītajam SIA xxx atļaut turpināt meliorācijas sistēmas rekonstrukciju ‘xxx, 

Barkavas pagastā, Madonas novadā un līdz 2013.gada 1.februārim izpildīt sekojošus 

nosacījumus būvniecības turpināšanai: 

 

2. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāt un saskaņot būvprojekta ‘’Meliorācijas 

sistēmas rekonstrukcija xxx, Barkavas pagastā, Madonas novadā  izmaiņas. 
 

67. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā 

ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

Noklausījusies Agra Lungeviča sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.p pirmās daļas 2. punktu pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas - gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), ņemot vērā deputātu ieteikumus; atklāti 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE,  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. Madonas novada pagastu teritorijās nodrošināt ceļu tīrīšanu no sniega 2012./2013.gada 

sezonā līdz visām lauku viensētām, kurās ziemas periodā dzīvo cilvēki un to īpašnieki nav 

atteikušies no šī pakalpojuma 

2. Nodrošināt minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, kā finansējumu avotu izmantot naudas 

līdzekļu atlikumu uz gada sākumu vai ieņēmumu pārpildi.  

 

68. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas  pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Andris DZENOVSKIS  informē par nepieciešamību veikt grozījumus Mētrienas pagasta 

pārvaldes 2012.gada budžetā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

 

         Veikt sekojošus grozījumus  MĒTRIENAS  pagasta pārvaldes budžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa  

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 3000  

05530 Dabas resursu nodoklis  100 Speciālā budžeta ienākumi 

19.100 

Pašvaldības budžeta iekšējie 

transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 1900 No speciālā budžeta 

 Kopā 5000  

 t.sk. uz izdevumiem 5000  

 uz atlikumu   

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

08.000 Atpūta, kultūra 

Bibliotēka 

-176 

150   

  Izdevumi kopā (palielinājums)    

2400 Izdevumi periodikas iegādei 50 Laikrakstu, žurnālu abonēšana 

2013.g. 

5233 Bibliotēkas krājumi 200  

2200 Pakalpojumi -250  

1221 Apbedīšanas pabalsts 150  

 Tautas nams 459  

1119 Darba samaksa -250  

1210 VSAOI -61  
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2300 Materiāli 300 Degviela, granulas 

2200 Pakalpojumi 270 a/b pakalpojumi 

5200 Pamatlīdzekļi 230 Mūzikas centra iegāde 

2100 komandējumi -30  

 kopā 459  

 Sporta pasākumi -785  

2200 Pakalpojumi -970  

2300 Materiāli 185  

 kopā -785  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

 

 

01.100 Pagasta pārvalde 1991 
  

                          Izdevumi kopā 

                         (palielinājums)                

1991 

 

2300 Materiāli 200 
Inventāra iegāde 

2200 Pakalpojumi 5500 Transportlīdzekļu remonts, 

malkas izvešana, pagasta ģerboņa 

izgatavošana 

2512 PVN maksājumi -800 
 

5200 Pamatlīdzekļi 645 Kopētāja, datora iegāde  

2100 Komandējumi -55  

1119 Darba samaksa -2820  

1210 VSAOI -679  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

1991 

 

                

03.00 Sabiedriskā kārtība un drošība 

 

100 

 

2200 Pakalpojumi -150 
 

2300 Materiāli 250 degviela 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

100 

 

  

07.000 Veselība -282  

    

1119 Darba samaksa -250  

1210 VSAOI -52  

2100 Komandējumi -50  

2200 Pakalpojumi -50  

2300 Materiāli 120 Medikamenti neatliekamajai 

palīdzībai 

 Kopā -282  

10.000 Sociālā aizsardzība 450  
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2300 Materiāli 450 Degviela, inventārs 

 kopā 450  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

450 

 

09.200 Izglītība -320  

                               Izdevumi kopā 

                           (palielinājums) 

 

 

1119 Darba samaksa -850 
 

1210 VSAOI -205 
 

2300 Materiāli 2235 

 Degviela, inventārs, kanc. preces 

5200 Pamatlīdzekļi -1500 
 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

 

 

 Kopā   

06.600 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

 

 

2200 Pakalpojumi 1900 No speciālā budžeta 

2200 Pakalpojumi 1237  

    

 Speciālā budžeta  plānoto 

izdevumu grozījumi  

  

7200 Pašvaldības speciālā budžeta 

uzturēšanas izdevumu transferts uz 

pašvaldības pamatbudžetu 

1900  

2200 Pakalpojumi -50  

2300 Materiāli -750  

 

 

t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

100 

800 

1000 

 

 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

 

 

 

23510 Ziedojumi dāvinājumi no 

fiziskajām personām 

80  

08200 Bibliotēka   

5200 Bibliotēkas krājumi 80  

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa  

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 3000  

21.300 Maksas pakalpojumi    

19.100 Pašvaldības budžeta iekšējie 1900 No speciālā budžeta 
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transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 

 Kopā 4900  

 t.sk. uz izdevumiem 4900  

 uz atlikumu   

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

08.000 Atpūta, kultūra 

Bibliotēka 

-176 

150   

  Izdevumi kopā (palielinājums)    

2400 Izdevumi periodikas iegādei 50 Laikrakstu, žurnālu abonēšana 

2013.g. 

5233 Bibliotēkas krājumi 200  

2200 Pakalpojumi -250  

1221 Apbedīšanas pabalsts 150  

 Tautas nams 459  

1119 Darba samaksa -250  

1210 VSAOI -61  

2300 Materiāli 300 Degviela, granulas 

2200 Pakalpojumi 270 a/b pakalpojumi 

5200 Pamatlīdzekļi 230 Mūzikas centra iegāde 

2100 komandējumi -30  

 kopā 459  

 Sporta pasākumi -785  

2200 Pakalpojumi -970  

2300 Materiāli 185  

 kopā -785  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

 

 

01.100 Pagasta pārvalde 1991 
  

                          Izdevumi kopā 

                         (palielinājums)                

1991 

 

2300 Materiāli 200 
Inventāra iegāde 

2200 Pakalpojumi 5500 Transportlīdzekļu remonts, 

malkas izvešana, pagasta ģerboņa 

izgatavošana 

2512 PVN maksājumi -800 
 

5200 Pamatlīdzekļi 645 Kopētāja, datora iegāde  

2100 Komandējumi -55  

1119 Darba samaksa -2820  

1210 VSAOI -679  



66 

 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

1991 

 

                

03.00 Sabiedriskā kārtība un drošība 

 

100 

 

2200 Pakalpojumi -150 
 

2300 Materiāli 250 degviela 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

100 

 

  

07.000 Veselība -282  

1119 Darba samaksa -250  

1210 VSAOI -52  

2100 Komandējumi -50  

2200 Pakalpojumi -50  

2300 Materiāli 120 Medikamenti neatliekamajai 

palīdzībai 

 Kopā -282  

10.000 Sociālā aizsardzība 450  

2300 Materiāli 450 Degviela, inventārs 

 kopā 450  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

450 

 

09.200 Izglītība   

 Izdevumi kopā (palielinājums)                        

1119 Darba samaksa -850  

1210 VSAOI -205  

2300 Materiāli 2235 

 Degviela, inventārs, kanc. preces 

5200 Pamatlīdzekļi -1500 
 

6200 Transporta kompensācija 320 
Biļešu atmaksa skolēniem 

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

 

 

 Kopā   

06.600 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

 

 

2200 Pakalpojumi 1900 No speciālā budžeta 

2200 Pakalpojumi 1237  

    

 Speciālā budžeta  plānoto 

izdevumu grozījumi  

  

7200 Pašvaldības speciālā budžeta 1900  
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uzturēšanas izdevumu transferts uz 

pašvaldības pamatbudžetu 

2200 Pakalpojumi -50  

2300 Materiāli -750  

 

 

t.sk. no papildus ieņēmumiem 

       no izdevumu samazinājuma 

                                no atlikuma 

100 

800 

1000 

 

 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

 

 

 

23510 Ziedojumi dāvinājumi no 

fiziskajām personām 

80  

08200 Bibliotēka   

5200 Bibliotēkas krājumi 80  

 

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

ZIŅO: Evita ZĀLE Juridiskās nodaļas vadītāja 

 

2012.gada 28.novembrī Madonas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “ Joker Ltd” 

iesniegums ar lūgumu izsniegt SIA “Joker Ltd.” atļauju spēļu zāles atvēršanai Saules ielā 14, 

Madonā, pamatojoties uz 2012.gada 27.septembra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.21; 83.p.). 

Iesniegumā tiek norādīts, ka spēļu zālē tiks nodrošināta nepārtraukta iekšējā un ārējā video 

novērošana, fiziskā apsardze, ir plānotas 8 darba vietas. 

Iesniegumam pievienots: 

1. 26.11.2012. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “Joker 

Ltd” kopija uz 1 lapas; 

2. 26.11.2012. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “Madonas 

Ceļu būves SIA” kopija uz 1 lapas; 

3. Licences azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, kas pārreģistrēta 2012.gada 

2.janvārī apliecināta kopija uz 1 lapas; 

4. nekustamā īpašuma Saules iela 14, Madona (kadastra Nr.7001 501 0350) 

zemesgrāmatu apliecības kopija. 

2012.gada 28.novembrī Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi no SIA „Joker Ltd.” 

Apliecinājumu par to, ka, Madonas novada pašvaldības domei, pieņemot lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu azartspēļu organizēšanai Saules ielā 14, Madona, SIA „Joker Ltd.” atsauks 

apelācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā lietā Nr.A42778809 par atļaujas izsniegšanu 

azartspēļu organizēšanai Rīgas ielā 4b, Madonā.  

2012.gada 28.novembrī SIA „Joker Ltd.” ir iesniedzis Madonas novada pašvaldībā raksta 

kopiju, kas apliecina, ka saskaņā ar SIA „Joker Ltd.” un SIA „Madonas rajona patērētāju 

biedrība” savstarpēji noslēgtā līguma 6.5.punktu, SIA „Joker Ltd.” vēlas pārtraukt telpu 

Valdemāra bulvārī Nr.14, Madonā nomu ar 2012.gada 31.decembri.   

Madonas novada pašvaldībai, iepazīstoties ar SIA “ Joker Ltd” iesniegumu un tam 

pievienotajiem dokumentiem, jākonstatē, vai iesniegums atbilst Likumā noteiktajiem 

kritērijiem atļaujas izsniegšanai, kā arī vai nepastāv šķēršļi, kas nepieļauj atļaujas azartspēļu 

organizēšanai Saules ielā 14, Madona izsniegšanu. 

Izskatot SIA „Joker Ltd” saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Madonas 

novada pašvaldība konstatē:  

SIA „Joker Ltd” ir iesniegusi Madonas novada pašvaldība likumā „Azartspēļu un izložu 

likums” (turpmāk tekstā – Likums) 42.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus:  
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1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju; 

2) dokumentu kopijas, kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas – 26.11.2012. nodomu 

protokols par apakšnomas līguma slēgšanu starp SIA “ Portuns” un SIA “Joker Ltd” 

un 26.11.2012. nodomu protokols par nomas līguma noslēgšanu starp SIA “ Madonas 

Ceļu būves SIA” un SIA “ Portuns”; 

3) nekustamā īpašuma Saules ielā 14, Madona zemesgrāmatu apliecības kopija.  

 

2012.gada 27.septembrī Madonas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu „Par 

atļauju spēļu zāles atvēršanai Saules ielā 14, Madonā”, ar kuru nekustamais īpašums ar adresi 

Saules ielā 14, Madona, Madonas novads, ir atzīts par atbilstošu spēļu zāles atvēršanai un 

azartspēļu organizēšanai. Ar domes lēmuma 2.punktu nolemts izsniegt atļauju azartspēļu 

organizēšanai nekustamajā īpašumā Saules ielā 14, Madonā, azartspēļu organizētājam SIA 

„Joker Ltd”’ , reģ.Nr.40003266078, pēc atkārtotas atbilstošu dokumentu saņemšanas 

pašvaldībā, par to pieņemot Madonas novada pašvaldības domes lēmumu. Lēmums tika 

pieņemts, ņemot vērā Madonas pilsētas teritorijas plānojumu (darījuma iestāžu un 

komerciālas apbūves teritorijā (zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju 

vai to daļu izmantošana kalpo pilsētas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai un ietver 

darījumu, tirdzniecības un pakalpojumu un citas komerciāla rakstura iestādes), kā arī to, ka 

ēkas Saules ielā 14, Madona tiešā tuvumā neatrodas ne izglītības, ne kultūras iestādes, tāpat tā 

ir attālināta no Madonas pilsētas vēsturiskā centra, kā rezultātā spēļu zāles atrašanās vieta 

neietekmē izglītības, kultūras iestāžu piedāvātās vērtības, azartspēļu organizēšana konkrētajā 

vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu 

aizskārumu.  

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma ceturto un piekto daļu, pašvaldība atļauju atvērt 

kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt 

attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku. Izsniegtā atļauja zaudē 

spēku šā panta sestajā daļā paredzētajā gadījumā, ievērojot septītajā un astotajā daļā noteikto 

kārtību. Lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību 

likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pašvaldība 

pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 

41.panta otro daļu, 42.panta pirmo daļu, trešo daļu, ceturto daļu, piekto daļu, atklāti balsojot: 

PAR- 9 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Rihards SAULĪTIS, 

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

ZOMEROVSKIS), PRET- 3 (Vineta LAMBERTE,  Artis KUMSĀRS,  Daiga 

MADERNIECE), ATTURAS – 1 (Vanda MADERNIECE), Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd.”, reģistrācijas Nr.40003266078, 

juridiskā adrese Katrīnas iela 12, Rīga, atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles ēkā ar adresi 

Saules ielā 14, Madona. 

 

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. 

 

70. Par iepirkuma procedūras veikšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 
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ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors 

         Noklausoties Ā.Vilšķērsta sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

 

1.  Madonas novada pašvaldības administrācijai kā centralizētajai iepirkumu institūcijai 

veikt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Siltumenerģijas piegāde Madonas novada 

pašvaldības SIA „Madonas Siltums”” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu, 

pamatojot ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 18.panta pirmo un otro 

daļu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 16.panta otro daļu. 

2. Lēmuma 1.punktā minēto iepirkuma procedūru veikt ar 30.06.2011.domes sēdes lēmumu 

Nr.52 (protokols Nr.12) apstiprinātajai iepirkumu komisijai tās astoņu pastāvīgo komisijas 

locekļu sastāvā papildus tiek iekļauti  Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas Siltums” 

pārstāvji Uldis Lielvalodis un Ivars Grandāns, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 

22.pantu. 

 

71. Par siltumenerģijas piegādes iepirkuma līguma termiņu Madonas novada 

pašvaldības SIA „Madonas Siltums” 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors 

         Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

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

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

Pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešās daļas 2.punktu, atļaut 

iepirkuma līguma „Siltumenerģijas piegāde Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas 

Siltums”” termiņu – 10 gadi no siltumenerģijas piegādes uzsākšanas dienas, pamatojot to kā 

būtiski nepieciešamu līguma izpildes nodrošināšanai ar līguma priekšmetu tieši saistītu 

ekonomisku apstākļu dēļ. Ekonomiskie apstākļi, kas ir tieši saistīti ar līguma priekšmetu, ir: 

projekta īstenošanai ir nepieciešams ņemt aizņēmumu. Ja aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 

gadi, tad pastāv risks, ka aizņēmuma atmaksas saistības liegs pretendentiem iespēju piedāvāt 

tik zemu siltumenerģijas piegādes cenu, kādu ir plānots iegūt iepirkuma procedūras rezultātā.  

 

72. Par grozījumiem  Madonas novada pašvaldības domes  31.10.2012. lēmumā  „Par 

pašvaldības meža zemes transformāciju” (protokols Nr. 23. 87.p.) 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 
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 Andris Rieba paskaidro, ka ir nepieciešams grozīt Madonas novada pašvaldības domes 

31.10.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.25, 87.p.) 1.punktu, jo ir  precizēta transformācijai 

nepieciešamā zemes platība, zemesgabalā ar kadastra Nr. 70660010056. 

Noklausījusies sniegto informāciju,   atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

Grozīt Madonas novada pašvaldības domes 31. 10. 2012. lēmumu „Par pašvaldības meža 

zemes transformāciju” (protokols Nr. 23, 87. p) un pirmo punktu izteikt sekojošā 

redakcijā: 

1.  Uzsākt meža zemes transformāciju Madonas novada pašvaldības nekustamajā 

īpašumā ar kadastra Nr. 70660010056,  15,35   ha platībā saskaņā ar lēmumam 

pievienoto situācijas plānu, nosakot meža zemes transformējamai teritorijai 

nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi – 0503 sportam un atpūtai aprīkotas dabas 

teritorijas.   

 

 
 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)   A. Ceļapīters 

Protokolēja   (personiskais paraksts)   L.Liepiņa   


