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Sēdi vada: Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIĽA 

Sēdē piedalās: 

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

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

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

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

 

Pagastu pārvalžu vadītāji: 

Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Elmārs VASKIS – Dzelzavas 

pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, Artūrs VĪLE 

– BĒRZIĽŠ, Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Ilze DREIMANE – 

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes 

vadītājs, Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Administrācijas darbinieki: 

Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors, Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja, Biruta 

VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja, Dzintra STRADIĽA – sabiedrisko attiecību 

speciāliste, Sarmīte KALNIĽA – Finanšu nodaļas ekonomiste, Guna RUĻUKA – projektu 

ieviešanas speciāliste, Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Helmuts PUJATS – 

Juridiskās nodaļas jurists, Indra KĀRKLIĽA – projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste, Sanita SOME – tūrisma informācijas centra vadītāja, Andris RIEBA – Būvvaldes 

vadītājs, Ilona GLEIZDE- teritoriālplānotāja 

 

Pieaicinātās personas: 

Elita GUSAROVA – Madonas pilsētas 1.vidusskolas sporta skolotāja, Marika ZEIMULE – 

Mākslas skolas direktore, Imelda SAULĪTE – Madonas novada bibliotēkas vadītāja, Valda 



 2 

KĻAVIĽA – Sarkaľu pagasta Tautas nama „Kalnagravas” vadītāja, Aija VANAGA – 

biedrības „Mēs saviem bērniem pārstāve”, Voldemārs ŠMUGAIS – Madonas bērnu un 

jaunatnes sporta skolas direktors, Gints JUBELIS – biedrības „Savējie M” pārstāvis 

Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils KAZAKEVIČS 

 

Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 23.02.2012. Madonas novada pašvaldības domes 

sēdes darba kārtību.  

Atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt 2012.gada 23.februāra Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtību. 

Darba kārtība: 

1. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžetu 

2. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem 

Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē  

3. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašuma „Straumes” Kalsnavas pagastā 

4. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Hokeja 

laukuma apgaismojuma izbūve Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” 

5. Par pamatlīdzekļu nomas līguma pārskatīšanu  

6. Par zemes platību precizēšanu Ošupes pagastā 

7. Par zemes lietošanas mērķa maiľu Ošupes pagastā 

8. Par zemes lietošanas mērķa maiľu zemes  vienībai „Vecrupasala” Ošupes pagastā 

9. Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.09.2011. lēmumā ”Par 

informāciju par iznomājamiem pašvaldībai valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem 

zemesgabaliem” (protokols Nr.17; 70.p) 

10. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 2, Ošupē, daļas noteikšanu par dzīvošanai nederīgu 

11. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Vestienas vēstures e-studija  - kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas un pieejamības 

nodrošināšanai Vestienas pagastā” 
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12. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Kultūras pasākumu, izstāžu un amatieru kolektīvu darbības kvalitātes uzlabošana  Vestienas 

pagasta Tautas namā” 

 

13. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija lēmumā 

(Protokols Nr.12, 14.p.) „Par maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem Vestienas 

pagasta pārvaldē” 

 

14. Par zemesgabala nodošanu nomā ar apbūves tiesībām 

15. Par piedalīšanos izsludinātajā Madonas novada fonda projektu konkursa aktivitātē 413 

“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Multifunkcionālais brīvā laika pavadīšanas 

centrs paaudžu sadarbības veicināšanai Aronas pagastā” 

 

16. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Akustiskās skaľu sistēmas 

izveide un aprīkojuma iegāde Madonas kultūras nama orķestra telpai” 

 

17. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Tērpu iegāde Ļaudonas un 

Kalsnavas pagastu pašdarbības kolektīviem" 

 

18. Par zemes platības noteikšanu ēku uzturēšanai Ļaudonas pagastā 

 

19. Par piedalīšanos nodibinājuma „‟Madonas novada fonds‟‟ izsludinātajā projektu 

iesniegumu atklātajā konkursā ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

 

20. Par atbalstu biedrības „‟Liograde‟‟ projekta iesniegumam nodibinājuma „‟Madonas novada 

fonds‟‟ izsludinātajā projektu iesniegumu atklātajā konkursā ELFLA Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

 

21. Par nekustamā īpašuma „Veikals”  sadalīšanu Sarkaľu pagastā 

 

22. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
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veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Dzīves 

kvalitātes uzlabošanas centrs „Pīlādzis” Sarkaľu pagastā" 

 

23. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Vingrošanas iekārtu rekonstrukcija Madonas 1. Vidusskolas stadionā un veselības takas 

ierīkošana Priežu parka teritorijā” 

 

24. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Metālmākslas un rotkalšanas studijas izveide" 

 

25. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Madonas novada bibliotēka -  e- zināšanu, mūžizglītības platforma Madonas reģionā " 

 

26. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Iedzīvotāju kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana Sarkaľu pagasta tautas namā 

„Kalnagravas”" 

27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mēs saviem bērniem” izstrādātajam projekta 

pieteikumam 

28. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība” 

projektam „Dzīvnieku patversmes izveidošana Praulienas pagasta „Lazdonītēs” 

 

29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Vides apsaimniekošanas apvienība 

Medľuriests” 

 

30. Par kārtību, kādā tiek izmantoti pašvaldības bilancē esošie autobusi 

 

31. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Informatīvu video stendu ierīkošana Madonas pilsētā" 
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32. Par Madonas novada pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu 

33.Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu 

34. Par  izmaiľām Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas amata vienību sarakstā 

35. Par Madonas pilsētas sporta centra, Madonas BJSS, Smeceres sila slēpošanas un biatlona 

sporta bāzes un Madonas pilsētas pieaugušo sporta pasākumu budžetu 

36.  Par Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumiem  

37.  Par finansiālu atbalstu J.L. D. dalībai 2012.gada Pasaules čempionātā motocikliem ar 

blakusvāģi 

 

38. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Airēšanas federācijai 

39. Par finansējuma  piešķiršanu Latvijas Orientēšanās federācijai 

40.  Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta centrs „Samuraji”  

41. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas bobsleja federācijai 

42. Par finansējuma piešķiršanu BMX klubam „Madona”  

43. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Motoklubs Kalsnava MB”  

44. Par zemes platības 200m2 piešķiršanu minigolfa laukuma izveidei biedrībai 

nodibinājumam „SavējieM” 

45. Par finansiālu atbalstu SIA Madonas slimnīca 

46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no D.S. 

47. Par I.G. iesniegumu piešķirt ikmēneša pabalstu 

48. Par piedalīšanos izsludinātājā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu 

„Zandartu mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā” 

 

49. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Kultūras nama pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" 

 

50. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Atpūtas 

laukuma Dobes rekonstrukcija" 

 

51. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 
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„Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas 

novadā” 

 

52. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Tautas 

tērpu izgatavošana Praulienas pagasta pašdarbības kolektīviem” 

 

53. Par sporta bāzes „Smeceres sils” reklāmas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu  

 

54. Par līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi saistībā ar Gaizinkalna virsotnes dabas tūrisma 

infrastruktūras labiekārtošanu 

 

55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

56. Par zemes lietošanas mērķa maiľu 

57. Par zemes gabala sadali,  lietošanas mērķa noteikšanu 

58. Par pašvaldības kapsētu pārziľu atalgojumu 

59. Par Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas 

novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” grozījumu 1.redakcijas apstiprināšanu kā 

galīgo redakciju 

 

60. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdonītis” iznomāšanu Madonas  dzīvnieku 

aizsardzības biedrībai 

61. Par zemes lietošanas mērķa maiľu 

 

62. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-

2013.gadam pasākuma aktivitātē 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Radošā 

centra izveide Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā”  

63. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no SIA „Vesetas 

koks” 

64. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Sporta 

spēļu laukuma izveide Bērzaunē” 

 

65. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ar projekta pieteikumu 

„Ģimeľu atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā” 
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1. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžetu 

ZIĽO: Sarmīte KALNIĽA – Finanšu nodaļas ekonomiste 

  

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

daļas 2. punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. pantu, 

ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 15 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,  Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,  Vanda MADERNIECE, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.3 „Par Madonas 

novada pašvaldības 2012.gada  budžetu” 

Saistošie noteikumi Nr.3 pievienoti protokolam. 

2. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem 

Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē  

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Kalsnavas pagasta pārvalde 09.01.2012. un 07.02.2012. ir saľēmusi Madonas novada 

pašvaldības SIA „Kalsnavas komunālais uzľēmums” iesniegumus (reģistrēti pagasta pārvaldē 

ar Nr. KAL/1-13.2/12/3-M un KAL/1-13.2/12/26-M), kuros tā lūdz apmaksāt brīvo dzīvokļu 

apkures maksu par 2011.gada decembri un 2012.gada janvāri. Apkures izmaksas neizīrētajos 

pašvaldībai piederošajos dzīvokļos 2011.gada decembra mēnesī ir Ls 287,23 un 2012. janvāra 

mēnesī ir Ls 377,50. 

 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, saskaľā 

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

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

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

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, 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 2011.gada decembrī - Ls 287,23 (divi simti astoľdesmit septiľi lati un 23 santīmi) un 

2012.gada janvārī - Ls 377,50 (trīs simti septiľdesmit septiľi lati 50 santīmi) apmērā segt no 

Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta līdzekļiem. 

3. Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašuma „Straumes” Kalsnavas 

pagastā 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Mūrmanis informē, ka veicot nekustamā īpašuma 

,,Straumes” kadastrālo uzmērīšanu, tika konstatēts, ka lietošanā piešķirtā zemes platība 

neiekļaujas pieļaujamās nesaistes robežās. 



 8 

Pamatojoties uz SIA ,,Vikonts A'' izgatavoto nekustamā īpašuma ,,Straumes” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 70620030071 robežplānu, kā arī atbilstoši 13.10.1997. 

likuma „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļai, kas nosaka, ka ja 

kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 

platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmumā 

noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieľem lēmumu par zemes platības precizēšanu, 

ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un 

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

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ:  

            Noteikt nekustamā īpašuma ,,Straumes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70620030071 galīgo platību 19,0 ha. 

4. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Hokeja laukuma apgaismojuma izbūve Dzelzavā, 

Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” 

ZIĽO: ELMĀRS VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja Elmāra Vaska ziľojumu, atklāti 

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

KOKARS, Artis KUMSĀRS, , Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

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

PRET – NAV; ATTURAS – 1 (Vineta LAMBERTE), Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Hokeja 

laukuma apgaismojuma izbūve Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN  LVL 2955,89 apmērā, ar PVN 22 % - 

LVL 3576.63 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums LVL 1359,71, ELFLA 

finansējums – LVL 2216,92). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) LVL 738,97apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu LVL 620,74 apmērā. 

5. Par pamatlīdzekļu nomas līguma pārskatīšanu  

ZIĽO: ELMĀRS VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

 Madonas novada pašvaldībā 02.02.2012. saľemts SIA „Dzelzava” iesniegums ar 

lūgumu pārskatīt 2009.gada 14.aprīlī noslēgto pamatlīdzekļu nomas līgumu (par siltumtrašu 

un karstā ūdens padeves sistēmas Dzelzavā un Aizpurvē nomu). 
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Noklausījusies Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja Elmāra Vaska sniegto informāciju, 

ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un 

vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda 

MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā Madonas novada pašvaldības domes sēdē. 

6. Par zemes platību precizēšanu Ošupes pagastā 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde ir izskatījusi jautājumu par platības precizēšanu 

atsevišķām zemes vienībām Madonas novada Ošupes pagasta teritorijā, jo salīdzinot datus 

Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā (pašvaldību lēmumi) un 

grafiskajā daļā (kadastra karte) konstatēta neatbilstība. 

 Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju, ľemot 

vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides 

jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Precizēt zemes platību sekojošai zemes vienībai Madonas novada Ošupes pagastā:  

N.p. 

k. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Nosaukums 
Esošā 

platība ha 

Precizētā 

platība ha 

1. 7082 005 0073 „Pabraukļi” 0,5 4,2 

2. 7082 002 0052 Viendzīvokļa māja 

Rupsalā 
1,7 0,2 

7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Ošupes pagastā 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

  

Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde ierosina jautājumu par zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 7082 013 0134, zemes lietošanas mērķa maiľu. 

Zemes vienība, kadastra apzīmējums 7082 013 0134, Degumnieki, Ošupes pagasts, 

Madonas novads sastāv no viena zemes gabala, 0,0320 ha platībā. 

Zemes lietošanas mērķis noteikts zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

Saskaľā ar Ošupes pagasta teritoriālo plānojumu zemes vienība ir apbūvēta. Esošā 

teritorijā ir komercdarbības apbūves teritorija, kods - 08-K.   

Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju, 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, ľemot 
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vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides 

jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7082 013 0134 zemes lietošanas mērķi no 

zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz rūpnieciskās 

ražošanas uzľēmuma apbūve, kods 1001. 

8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes  vienībai „Vecrupsala” Ošupes pagastā 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde ierosina jautājumu par zemes vienības 

„Vecrupsala”, kadastra apzīmējums 7082 002 0055, zemes lietošanas mērķa maiľu. 

„Vecrupsala”, kadastra apzīmējums 7082 002 0055, Ošupes pagasts, Madonas novads sastāv 

no viena zemes gabala, 1,5 ha platībā. 

 Zemes lietošanas mērķis noteikts individuālā dzīvojamo māju apbūve (0601) 

 Saskaľā ar Ošupes pagasta teritoriālo plānojumu zemes vienība nav apbūvēta. Esošā 

teritorijā ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija - koda 01.  

 Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju, 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, ľemot 

vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides 

jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7082 002 0055 zemes lietošanas mērķi 

no individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

9. Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.09.2011. lēmumā ”Par 

informāciju par iznomājamiem pašvaldībai valdījumā vai turējumā esošiem 

neapbūvētiem zemesgabaliem” (protokols Nr.17; 70.p) 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde ierosina papildināt Madonas novada 

pašvaldības domes 22.09.2011. lēmumu “Par informāciju par iznomājamiem pašvaldībai 

valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem” (protokols Nr.17;70.p.) 

Ošupes pagasta saraksts. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas 

novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 
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ZOMEROVSKIS); PRET – NAV; ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

  Papildināt Madonas novada pašvaldības domes 22.09.2011. lēmumu ”Par informāciju 

par iznomājamiem pašvaldībai valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem 

zemesgabaliem” (protokols Nr.17;70.p.) ar Ošupes pagasta teritorijā esošajiem 

neapbūvētajiem zemes gabaliem:   

Zemes gabala 

adrese 
Kadastra Nr. 

Zemes 

gabala 

platība ha 

Atļautā 

izmantošana 

Zemesgabala 

izmantošanas 

mērķis 

„Timotiľi”, Ošupes 

pagasts 
70820130264 0,1 Lauksaimniecība 

Lauksaimniecība 

bez apbūves 

tiesībām 

 

Ošupes pagasts 70820130297 2,5 Lauksaimniecība 

Ošupes pagasts 70820130105 0,3 Lauksaimniecība 

Ošupes pagasts 70820040233 1,9 Lauksaimniecība 

Ošupes pagasts 70820040224 0,67 Lauksaimniecība 

Ošupes pagasts 70820040232 0,3 Lauksaimniecība 

Ošupes pagasts 70820040110 4,3 Lauksaimniecība 

Ošupes pagasts 70820040114 3,8 Lauksaimniecība 

Degumnieku centrs, 

Ošupes pagasts 
70820130232 1,4 Lauksaimniecība 

 

10. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 2, Ošupē, daļas noteikšanu par dzīvošanai nederīgu 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Ošupē, Liepu ielā 2, 18 dzīvokļu mājā uz šodienu ir izīrēti 5 dzīvokļi. Neizīrētie dzīvokļi 

ir dzīvošanai nepiemērotā stāvoklī. 

10.02.2012. dzīvoklī Nr.18 izcēlās ugunsgrēks, ko izraisīja patvaļīgi dzīvoklī iemitinājies 

pilsonis, kas mājas (konkrētās kāpľu telpas) stāvokli vēl vairāk pasliktināja. Kāpľu telpā no 

dzīvokļa Nr.10 līdz dzīvoklim Nr.18 ir izīrēts tikai viens dzīvoklis (dzīvoklis Nr.13, 2.stāvs). 

Minētā dzīvokļa īrniekam praktiski nav iespējams nodrošināt komunālos pakalpojumus. 

Mājas daļas tehniskā stāvokļa dēļ ir apdraudēta īrnieka drošība, kā arī citu Liepu ielas 

iedzīvotāju (īpaši bērnu) drošība.  

Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju, ľemot 

vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides 

jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Ar 2012.gada 1.martu pasludināt daudzdzīvokļu mājas Liepu iela 2, Ošupē, Ošupes 

pagastā, daļu – dzīvokļus no Nr.10 līdz Nr.18 (1 kāpľu telpa) par dzīvošanai nederīgu 

līdz mājas renovācijai. 

2. Liepu ielas 2, dzīvokļa Nr.13 īrnieku uz savstarpējas vienošanās pamata pārvietot uz 

citu dzīvojamo platību – Ošupē, Liepu ielā 1, dzīvoklis Nr.11.  

3. Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei atdalīt dzīvošanai nederīgo mājas daļu, nepieļaujot 

nepiederošu personu iekļūšanu. 
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11. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Vestienas vēstures e-studija  - kultūrvēstures 

mantojuma saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanai Vestienas pagastā” 

ZIĽO: ARTŪRS VĪLE -BĒRZIĽŠ – Vestienas  pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja Artūra Vīle - Bērziľa ziľojumu, 

atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Vestienas 

vēstures e-studija  - kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanai 

Vestienas pagastā”.                         

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 1 384,17  LVL apmērā, ar PVN 

22 % -  1 688,69LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums -  650, 56 LVL, 

ELFLA finansējums -1 038,13 LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) – 346, 04 LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu- 304,52 LVL 

apmērā. 

 

12. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Kultūras pasākumu, izstāžu un amatieru kolektīvu 

darbības kvalitātes uzlabošana  Vestienas pagasta Tautas namā” 

ZIĽO: ARTŪRS VĪLE -BĒRZIĽŠ – Vestienas  pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja Artūra Vīle - Bērziľa ziľojumu, 

atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Kultūras 

pasākumu, izstāžu un amatieru kolektīvu darbības kvalitātes uzlabošana  Vestienas pagasta 

Tautas namā”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN    9411,70   LVL apmērā, ar PVN 22 % 

-  11482,27 LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums  4423,50 LVL, ELFLA 

finansējums – 7058,77  LVL). 
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3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) – 2 352,93 LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu- 2 070,57 LVL apmērā. 

13. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija lēmumā 

(Protokols Nr.12, 14.p.) „Par maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem Vestienas 

pagasta pārvaldē” 

ZIĽO: Artūrs VĪLE- BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīles-Bērziľa sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes 

Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

 

Jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā Madonas novada pašvaldības domes sēdē. 

14. Par zemesgabala nodošanu nomā ar apbūves tiesībām 

ZIĽO: Artūrs VĪLE- BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

     Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta pirmajai daļai un 

likuma 2.pielikuma 59.punktam Vestienas pagasta pašvaldība tika iekļauta Pašvaldības 

sastāvā. Likuma Pārejas noteikumu 3.punkts nosaka, ka Vestienas pagasta pašvaldībai bija 

jāpilda savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada 

vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās attiecīgās pašvaldības domes pirmajai sēdei, proti, 

Pašvaldības domes pirmajai sēdei. Savukārt likuma Pārejas noteikumu 13.punkts nosaka, ka 

ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo 

vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras, kā arī novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā 

iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārľēmēja. Ľemot 

vērā iepriekšminēto, Vestienas pagasta pašvaldības tiesību un saistību pārľēmēja ir 

Pašvaldība.      

Ľemot vērā iedzīvotāju iesniegumus, Vestienas pagasta pašvaldība 21.11.2007.pieľēma 

lēmumu „Par juridisko un fizisko personu iesniegumiem” (protokols Nr. 15.), ar kuru nolēma: 

- Uzľemt M.V., M.Z., K.A., R.P., J.G., I.Ā., L.P., E.A., I.S., G.V., D.G., E. B., I. S., I. E., 

E.K. un I.Z. apbūves gabalu privātmāju būvniecībai pieprasījušo personu sarakstā; 

- Pēc 31.12.2007. uzsākt detālplānojuma izstrādi Vestienas pagasta pašvaldībai 

piekrītošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 70960070162; 

- Pēc detālplānojuma apstiprināšanas piešķirt iepriekšminētajām personām apbūves gabalu 

atbilstoši plānojumam. 

Vestienas pagasta pašvaldība 15.10.2008. pieľēma lēmumu „Par personu sarakstu 

apbūves gabalu nomai īpašumā „Plašumi”” (protokols Nr. 12., 6.p.), ar kuru apstiprināja to 

personu sarakstu, kuras ar iesniegumu lūgušas iznomāt apbūves vajadzībām zemesgabalus 

Vestienas pagasta pašvaldībai piekrītošajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 

70960070162. Sarakstā iekļautas tās pašas personas, kuras minētas Vestienas pagasta 

pašvaldība 21.11.2007. lēmumā „Par juridisko un fizisko personu iesniegumiem” (protokols 

Nr. 15.). 

Madonas novada pašvaldības Madonas novada būvvalde 29.11.2011. apstiprināja 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 70960070162 zemes ierīcības projektu, kur zemesgabals 
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ir sadalīts 15 atsevišķos zemesgabalos ar kopējo platību 15,5 ha. Zemesgabals saskaľā ar 

teritoriālo plānojumu ir paredzēts kā savrupmāju apbūves teritorija.   

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 22.pants nosaka, ka: 

(1) Valstij vai pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt atsavināti Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā vai iznomāti. Valstij vai pašvaldībai 

piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt iznomāti ar apbūves tiesībām, ievērojot šā panta 

noteikumus. 

(2) Lēmumu par valstij vai pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves 

tiesībām pieľem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome. Ja tiek iznomāts valstij vai 

pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam 

rodas tiesības prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā 

zemesgabala ir uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) 

un īpašuma tiesības uz tām ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

(3) Neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā 

gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā. 

     Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 

citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.     

    Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā 

vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes 

ēkā. Šie noteikumi stājās spēkā 09.11.2007.. Līdz tam spēkā bija Ministru kabineta 

03.10.1995. noteikumi Nr. 292 "Noteikumi par valsts zemes nomu", kuri neparedzēja 

pašvaldībai pienākumu izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā informāciju par 

iznomājamajiem zemesgabaliem.  

     Tāpēc pašvaldības dome uzskata, ka jāľem vērā Vestienas pagasta pašvaldības lēmumus 

par zemesgabalu piešķiršanu nomā konkrētajām personām un zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumu 70960070162 atsevišķie zemesgabali jāiznomā Vestienas pagasta pašvaldības 

lēmumos norādītajām personām.  

     Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” 22.punkts nosaka, ka iznomātājs rakstiski uzaicina personu noslēgt nomas 

līgumu. 

       Ľemot vērā augstākminēto, deputātu izteiktos viedokļus un pamatojoties uz Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 22.panta otro daļu, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu 

komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā Madonas novada pašvaldības domes sēdē. 

15. Par piedalīšanos izsludinātajā Madonas novada fonda projektu konkursa aktivitātē 

413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
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stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Multifunkcionālais brīvā laika 

pavadīšanas centrs paaudžu sadarbības veicināšanai Aronas pagastā” 

ZIĽO:  Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Aronas pagasta pārvaldes vadītāja Andreja Piekalna ziľojumu, atklāti 

balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedalīties LEADER izsludinātajā konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu 

„Multifunkcionālais brīvā laika pavadīšanas centrs paaudžu sadarbības veicināšanai Aronas 

pagastā”. 

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 14000 LVL apmērā, ar PVN 22 % - 

17080 LVL apmērā (tajā skaitā ELFLA finansējums – 10 500,00 LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) 3 500,00 LVL apmērā. 

 

16. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Akustiskās skaņu sistēmas izveide un aprīkojuma iegāde Madonas kultūras nama 

orķestra telpai” 

ZIĽO: Guna RUĻUKA  

  

Noklausījusies Gunas Ruļukas sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 14628,83 LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 12213,00 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, 

kas sastāda – 3053,25 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 2415,83 LVL apmērā. 

 

17. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
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stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Tērpu iegāde Ļaudonas un Kalsnavas pagastu pašdarbības kolektīviem" 

ZIĽO: Guna RUĻUKA 

  

Noklausījusies Gunas Ruļukas sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

 1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 14470,32 LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 11861,04 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, 

kas sastāda – 2965,26 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 2609.28 LVL apmērā. 

18. Par zemes platības noteikšanu ēku uzturēšanai Ļaudonas pagastā 

ZIĽO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

 Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde ir saľēmusi Agra CAUNĪŠA, personas 

kods 270862-11861, dzīvojoša Kokneses novada Bebru pagastā „Jasmīni”-15, iesniegumu 

(reģistrēts Ļaudonas pagasta pārvaldē 04.01.2012. ar Nr. LAU/1-13.2/12/1-C), kurā lūgts 

piešķirt zemi ēku uzturēšanai īpašumā „Muižnieki” ar kadastra Nr.7070-014-0157  0,29ha 

platībā. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz  likuma „Par nekustamā īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā” 15. pantu un Agra Caunīša iesniegumu, atklāti balsojot: PAR– 

17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis 

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

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

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

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

 Noteikt ēku un būvju uzturēšanai zemes platību 0,29 ha zemes vienībā ar kadastra 

Nr.7070-014-0157 no valsts rezerves zemēm. 

19. Par piedalīšanos nodibinājuma „‟Madonas novada fonds‟‟ izsludinātajā projektu 

iesniegumu atklātajā konkursā ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

ZIĽO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

Noklausījusies sniegto informāciju, izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, atklāti 

balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
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1. Piedalīties projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Kultūras un atpūtas iespēju 

pilnveidošana Ļaudonas pagasta Kultūras namā”. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas, ieskaitot PVN 22% - 17 080,00 LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 14 000 LVL apmērā. 

4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22%) 3080,00 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% no projekta attiecināmajām izmaksām 3500, 00 

LVL apmērā. 

 

20. Par atbalstu biedrības „‟Liograde‟‟ projekta iesniegumam nodibinājuma „‟Madonas 

novada fonds‟‟ izsludinātajā projektu iesniegumu atklātajā konkursā ELFLA Lauku 

attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

ZIĽO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

 Noklausījusies sniegto informāciju, izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, 

atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Atbalstīt biedrības „‟Liograde‟‟ projekta iesniegumu „Sabiedrisko aktivitāšu iespēju 

dažādošana Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem ” no pašvaldības budžeta, garantējot 

līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām 1250,00 LVL apmērā. 

21. Par nekustamā īpašuma „Veikals”  sadalīšanu Sarkaņu pagastā 

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Sarkaľu pagasta pārvaldē 2012.gada 5.janvāri saľemts 

SIA „Madonas Ceļu būves SIA”  reģ.Nr.47103000017, adrese Rīgas iela 6, Madonā, 

Madonas novads, LV- 4801 iesniegums ( reģistrēts Sarkaľu pagasta pārvaldē Nr.SAR/1-

13.2/12/2-M) ar lūgumu pārdot zemes gabalu 0,3190 ha platībā uz kura atrodas „Madonas 

Ceļu būves SIA” piederošas ēkas un būves. 

  Zemes gabals „Veikals”  Sarkaľu pagasts Madonas novads ar kadastra numuru 7090-

004-0258 ir pašvaldībai piekritīgā zeme 0,7367 ha platībā, uz kura atrodas „Madonas Ceļu 

būves SIA”  ēkas un būves. 

 Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas  un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25 panta 41daļu  (ja personai saskaľā ar šo 

likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas 

pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība 

pieľem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) 

uzturēšanai saskaľā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību, izľemot 

par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas 

Hipotēku un zemes banka” personā. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno 

zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par 

izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk 

var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav 

atsavināms vai iznomājams citai personai), ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: 

PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 
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KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

     Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu „Veikals”, 

Sarkaľu pagasts Madonas novads ar kadastra apzīmējumu 7090-004-0258 un platību 0,7367  

divos atsevišķos īpašumos ar nosaukumiem:  

1. „Veikals” Sarkaľu pagasts Madonas novads ar kadastra apzīmējumu 7090-004-0258,  

platība 0,3190 ha , uz kura atrodas ēkas un būves. Zemes lietošanas mērķis komercdarbības 

objektu apbūves zona (NĪLM kods 0501) 

2.„Uzkalniľi” 0,4177 ha platība piešķirot nosaukumu „Uzkalniľi”. Zemes lietošanas mērķis – 

dabas pamatnes rekreācijas zeme (NĪLM kods 0501) 

       Pēc uzmērīšanas platība var tikt precizēta. 

22. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Dzīves kvalitātes uzlabošanas centrs „Pīlādzis” 

Sarkaņu pagastā" 

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Dzīves 

kvalitātes uzlabošanas centrs „Pīlādzis” Sarkaľu pagastā”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN   14000LVL apmērā, ar PVN 22 % -   

17080  LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – 3500,00 LVL, ELFLA 

finansējums –10500LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) – 3500,00LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu -3080,00LVL apmērā. 

 

23. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Vingrošanas iekārtu rekonstrukcija Madonas 1. 

Vidusskolas stadionā un veselības takas ierīkošana Priežu parka teritorijā” 

ZIĽO: ELITA GUSAROVA – Madonas pilsētas 1. vidusskolas sporta skolotāja 

Noklausījusies Madonas pilsētas 1. vidusskolas sporta skolotājas Elitas Gusarovas 

ziľojumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 
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KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu 

„Vingrošanas iekārtu rekonstrukcija Madonas 1. Vidusskolas stadionā un veselības takas 

ierīkošana Priežu parka teritorijā”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN LVL 14 000,00 apmērā, ar PVN 22 % -  

LVL 17 080,00 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – LVL 6 580,00, ELFLA 

finansējums – LVL 10 500,00  ). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) – LVL 3500,00 apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu- LVL 3080, 00 apmērā. 

24. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Metālmākslas un rotkalšanas studijas izveide" 

ZIĽO: MARIKA ZEIMULE – Madonas mākslas skolas direktore 

Noklausījusies Madonas mākslas skolas direktores Marikas Zeimules ziľojumu, atklāti 

balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. 1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu 

„Metālmākslas un rotkalšanas studijas izveide”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN LVL 14 000,00  apmērā, ar PVN 22 % -  

LVL 16772,00 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – LVL 6272,00, ELFLA 

finansējums – LVL 10 500,00  ). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25% no attiecināmajām 

izmaksām) – LVL 3500,00 apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu - LVL 2772, 00 apmē. 

25. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Madonas novada bibliotēka -  e- zināšanu, 

mūžizglītības platforma Madonas reģionā " 

ZIĽO: IMELDA SAULĪTE – Madonas novada bibliotēkas direktore 

Noklausījusies Madonas novada bibliotēkas direktors Imeldas Saulītes ziľojumu, atklāti 

balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 
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KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu 

„Madonas novada bibliotēka-  e- zināšanu, mūžizglītības platforma Madonas reģionā”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN  LVL 14000, 00  apmērā, ar PVN 22 %   

LVL 16 581,46 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – LVL 6 081,46, ELFLA 

finansējums – LVL 10 500,00). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) –   LVL 3500,00  apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu -   LVL 2 581,46 

apmērā. 

26. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Iedzīvotāju kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana 

Sarkaņu pagasta tautas namā „Kalnagravas”" 

ZIĽO: VALDA KLAVIĽA – Tautas  nama „Kalnagravas” vadītāja 

Noklausījusies tautas nama „Kalnagravas” vadītāja Valdas Kļaviľas ziľojumu, atklāti 

balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu 

„Iedzīvotāju kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana Sarkaľu pagasta tautas namā 

„Kalnagravas””.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 6 064,85 LVL apmērā, ar PVN 22 %  

7 399,12 LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – 2 850,48 LVL, ELFLA 

finansējums – 4 548,64LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) –   1 516,21  LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu-   1 334,27 LVL apmērā. 

27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mēs saviem bērniem” izstrādātajam 

projekta pieteikumam 

ZIĽO: Aija VANAGA – biedrības „Mēs saviem bērniem” pārstāve 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi biedrības „Mēs saviem bērniem” iesniegumu, 

ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā Madonas novada fondam iesniedzamajam 

projekta pieteikumam ”Aprīkojuma un tērpu iegāde biedrībai „Mēs saviem bērniem””. 

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 4077,21, nepieciešamais 10% līdzfinansējums – Ls 407,72. 
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Projektā paredzēta stilizētu tautas tērpu iegāde deju grupai „Mazais cilvēciľš”, deju apavu 

iegāde, magnetolas iegāde, kā arī pārvietojamas skatuves leļļu teātra nodarbībām uzstādīšana.  

  Noklausījusies Aijas Vanagas sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām 

izmaksām biedrības „Mēs saviem bērniem” projektam ”Aprīkojuma un tērpu iegāde 

biedrībai „Mēs saviem bērniem””. 

2. Pēc Madonas novada fondā iesniegtā projekta apstiprināšanas slēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumiem. 

28. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Madonas dzīvnieku aizsardzības 

biedrība” projektam „Dzīvnieku patversmes izveidošana Praulienas pagasta 

„Lazdonītis” 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

Madonas novada pašvaldības administrācija ir saľēmusi „Madonas dzīvnieku aizsardzības 

biedrība” 14.02.2012. iesniegumu, kurā tiek paskaidrots, ka sakarā ar neparedzētajiem 

apgrūtinošiem apstākļiem dzīvnieku patversme izveidošana nav iespējama Praulienas pagasta 

„Lūšos”, kas tika atbalstīta Madonas novada pašvaldības domes 10.02.2012. Finanšu un 

attīstības komitejas sēdē.  

Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība lūdz atbalstīt dzīvnieku patversmes izveidošanu 

jaunā vietā Madonas novada Praulienas pagasta „Lazdonītis”, izskatīt iespēju piešķirt 

Biedrībai līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i., Ls 1400,00 

projektam „Dzīvnieku patversmes izveidošana Praulienas pagasta „Lazdonītis” ES Lauku 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursu pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” (LEADER projektu pieteikumu konkursa 5. Kārta). 

Izskatījusi iesniegto iesniegumu un noklausījusies Agra Lungeviča sniegto informāciju, 

ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas sēdes ieteikumu, 

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

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

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

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

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

1. Atbalstīt projektu, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā, t.i., Ls 1400,00 (viens 

tūkstotis četri simti latu) no projekta attiecināmajām izmaksām Biedrības „Madonas 

dzīvnieku aizsardzības biedrība” projektam „Dzīvnieku patversmes izveidošana 

Praulienas pagasta „Lazdonītis”. 

2. Pēc projekta apstiprināšanas slēgt līgumu par līdzfinansējuma  piešķiršanas kārtību 

un nosacījumiem. 

29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Vides apsaimniekošanas apvienība 

Medņuriests” Barkavas pagastā 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 
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 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi biedrības „Vides apsaimniekošanas apvienība 

Medľuriests” iesniegumu, reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 16.02.2012., 

Nr.MNP/2.1.3.6./12/220, ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā Madonas novada 

fondam iesniegtajam projektam „Savvaļas putnu rehabilitācijas stacijas izveidošana” 

Barkavas pagastā. Projekta kopējās izmaksas sastāda aptuveni 9240,00 Ls. Projekta mērķis ir 

izveidot speciālu, dzīvnieku labturības prasībām atbilstošu novietni, kurā tiktu turēti un 

atveseļoti savainoti, slimi vai novārguši savvaļas putni to tālākai pārvietošanai uz Rīgas 

Zooloģisko dārzu vai palaišanai savvaļā.  

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas 

novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti 

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

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

RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV; ATTURAS – 3 (Daiga Elga 

ĀBOLA, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS) Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta apstiprinātajām 

attiecināmajām izmaksām biedrības „Vides apsaimniekošanas apvienība Medľuriests” 

projektu „Savvaļas putnu rehabilitācijas stacijas izveidošana” Barkavas pagastā. 

2.  Pēc Madonas novada fondā iesniegtā projekta apstiprināšanas slēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumiem 

30. Par kārtību, kādā tiek izmantoti pašvaldības bilancē esošie autobusi 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

Madonas novada pašvaldības īpašumā ir plašs autobusu klāsts, kuri ikdienā atrodas 

pagastu pārvaldēs un Madonas pilsētā. Tajā skaitā ir septiľi specializētie skolēnu autobusi 

skolēnu pārvadājumiem un autobusi arī citu funkciju veikšanai. Šis resurss jāizmanto optimāli 

un maksimāli efektīvi. Izmaksas, kas saistītas ar autobusu ekspluatāciju, jāfinansē pēc 

vienlīdzības principa. Lēmums neattiecas uz Madonas novada pašvaldības bilancē esošiem – 

iznomātiem autobusiem, kā arī uz novada pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošiem 

autobusiem.  

Noklausījusies A.Lungeviča sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, 

Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, 

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

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Rihards SAULĪTIS, 

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

ZOMEROVSKIS); PRET – 1 (Andris SAKNE); ATTURAS – NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka pašvaldības bilancē esošie neiznomātie autobusi ir pieejami ne tikai noteiktajā 

pārvaldē vai Madonas pilsētā esošo iestāžu vajadzību nodrošināšanai.  

2. Autobusa izmantošana (laiks, maršruts, utt.) jāsaskaľo ar attiecīgās pagasta pārvaldes 

vadītāju vai Madonas pilsētas pārvaldnieku. 

31. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
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teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Informatīvu video stendu ierīkošana Madonas 

pilsētā" 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

Noklausījusies A.Lungeviča ziľojumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu 

„Informatīvo video stendu ierīkošana Madonas pilsētā”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN    12 000,00 LVL apmērā, ar PVN 22 % 

-  14 640,00 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – 5640,00 LVL, ELFLA 

finansējums – 9000,00  LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) – 3000,00 LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu- 2640,00 LVL apmērā. 

 

 

32. Par Madonas novada pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanu 

ZIĽO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

    

Madonas novada pašvaldībā, 2011.gada inventarizācijas laikā, konstatēti nemateriālie 

ieguldījumi un pamatlīdzekļi, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama šo fiziska 

nolietojuma, morāla nolietojuma vai citu bojājumu dēļ. 

       Noklausoties Birutas Vindeles sniegto informāciju par Madonas novada pašvaldībā 

norakstāmajiem nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, 

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Atļaut norakstīt Madonas novada pašvaldības nemateriālos ieguldījumus un 

pamatlīdzekļus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama.  (Saraksts pielikumā) 

2. Norakstītos pamatlīdzekļus nodot dalīto atkritumu šķirošanai. 

33.Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada inventarizācijas rezultātu 

apstiprināšanu 

ZIĽO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

Madonas novada pašvaldībā veikta 2011.gada inventarizācija. Iztrūkumi un pārpalikumi 

nav konstatēti. 

         Noklausījusies Birutas Vindeles sniegto informāciju par Madonas novada pašvaldības 

2011.gada inventarizācijas rezultātiem, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, 
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Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

        Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 2011.gada inventarizācijas rezultātus. 

(Pielikumā: Madonas novada pašvaldības 2011.gada inventarizācijas kopsavilkums). 

34. Par  izmaiņām Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas amata vienību sarakstā 

ZIĽO: Voldemārs ŠMUGAIS – Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 

Noklausījusies Voldemāra Šmugā sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, Madonas novada pašvaldības Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt izmaiľas Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas amata vienību sarakstā - 

amata vienībai strādnieks mainīt amatalgas likmi no LVL 200,00 uz LVL 220,00  ar 

2012.gada 1. martu: 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums Prof. 

kods 

Amata vienību 

skaits 

Amatalgas 

likme (Ls) 

1. Strādnieks 911201 1 220,00 
 

35. Par Madonas pilsētas sporta centra, Madonas BJSS, Smeceres sila slēpošanas un 

biatlona sporta bāzes un Madonas pilsētas pieaugušo sporta pasākumu budžetu 

ZIĽO: Voldemārs ŠMUGAIS – Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 

Izskatījusi Madonas pilsētas sporta centra, Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas, 

Smeceres sila slēpošanas un biatlona sporta bāzes, Madonas pilsētas pieaugušo sporta 

pasākumu tāmes pasākumu plānu un izdevumu tāmi, noklausījusies V.Šmugā sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības Sporta un 

veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

Apstiprināt 2012.gada Madonas pilsētas sporta centra, Madonas bērnu un jaunatnes 

sporta skolas, Smeceres sila slēpošanas un biatlona sporta bāzes, Madonas pilsētas pieaugušo 

sporta pasākumu plānu un izdevumu tāmi (pielikumā). 

36.  Par Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumiem  

ZIĽO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Izskatījusi Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu plānu un budžeta 

projektu un noklausījusies Māra Gailuma sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, Madonas novada pašvaldības Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju 

lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 
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KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 2012.gada pasākumu plānu un izdevumu tāmi (pielikumā) 
 

37.  Par finansiālu atbalstu J.L. D. dalībai 2012.gada Pasaules čempionātā motocikliem 

ar blakusvāģi 

ZIĽO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 24.novembrī ir saľēmusi J.L.D. iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.6./11/824) ar lūgumu 

finansiāli atbalstīt sportistu dalību 2012.gada Pasaules čempionātā motocikliem ar blakusvāģi 

un segt licences un apdrošināšanas izdevumus LVL 1175,21 apmērā. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegums, noklausījusies Māra Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības Sporta un 

veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

 

1. Atbalstīt J.L.D. piedalīšanos 2012.gada Pasaules čempionātā motocikliem ar 

blakusvāģi. 

2. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu tāmes 

līdzekļiem LVL 1175,21 licenču un apdrošināšanas apmaksai, pārskaitot Latvijas motosporta 

federācijai pēc rēķina saľemšanas. 

 

38. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Airēšanas federācijai 

ZIĽO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 14.decembrī ir saľēmusi Latvijas Airēšanas 

federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr.MNP/2.1.3.1./11/3353 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportisti, Latvijas 

izlases dalībnieci airēšanā M.T., gatavojoties 2012.gada U-23 Pasaules čempionātam – 

Lietuvā. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, 

Madonas novada pašvaldības Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 

atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 
Piešķirt finansējumu no Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem 

LVL 150,00, pārskaitot Latvijas Airēšanas federācijai . 
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39. Par finansējuma  piešķiršanu Latvijas Orientēšanās federācijai 

ZIĽO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 10.februārī ir saľēmusi Latvijas Orientēšanās 

federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr.MNP/2.1.3.1./12/375 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistus, Latvijas 

izlases dalībniekus N.R., J.B., Z.Č., S.L. startam Eiropas un Pasaules junioru čempionātā 

ziemas orientēšanās sportā Ukrainā 2012.gada 19.-27.februārī,  

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas 

novada pašvaldības Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti 

balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu no Madonas pilsētas un Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas, 

sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 150,00 katram sportistam, kopsummā – LVL 600,00 

(seši simti latu), pārskaitot Latvijas Orientēšanās federācijai. 

40.  Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta centrs „Samuraji”  

ZIĽO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 4.janvārī ir saľēmusi Biedrības „Sporta centrs 

Samuraji” iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr. 

MNP/2.1.3.2./12/45 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu, Latvijas izlases 

dalībnieku karatē sportā J.M. dalībai Eiropas karatē čempionātā Azerbaidžānā 2012.gada 10.-

12.februārī. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies Māra Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības Sporta un 

veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

 

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem 

LVL 150,00 (viens simts piecdesmit latu), pārskaitot biedrībai „Sporta centrs Samuraji”. 

2. Madonas novada pašvaldībai slēgti līgumu ar biedrību „Sporta centrs „Samuraji” par 

finansējuma piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu. 

41. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas bobsleja federācijai 

Ziľo: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 9.februārī ir saľēmusi Latvijas bobsleja 

federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr.MNP/2.1.3.1./12/357 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu, Latvijas 

izlases dalībnieku bobslejā R.B. gatavojoties un piedaloties Pasaules čempionātā bobslejā 

Leikplesidā (ASV). 
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Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies Māra Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības Sporta un 

veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

Piešķirt finansējumu no Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem 

LVL 250,00, (divi simti piecdesmit latu), pārskaitot Latvijas bobsleja federācijai. 

42. Par finansējuma piešķiršanu BMX klubam „Madona”  

ZIĽO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 7.februārī ir saľēmusi BMX kluba „Madona” 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā  Nr.MNP/2.1.3.2./12/342 

ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu, Latvijas izlases dalībnieku BMX 

riteľbraukšanas sportā E.B. piedaloties Pasaules un Eiropas  čempionātā BMX sportā 

2012.gada 26.-27. maija mēnesī – Anglijā (Birmingēmā). 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies Māra Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības Sporta un 

veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

 

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem 

LVL 150,00 (viens simts piecdesmit lati) pārskaitot BMX klubam „Madona”. 

2. Madonas novada pašvaldībai slēgti līgumu ar BMX klubu „Madona” par finansējuma 

piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu. 

43. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Motoklubs Kalsnava MB”  

ZIĽO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 13.februārī ir saľēmusi D.I. iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.6./12/210 ar lūgumu 

finansiāli atbalstīt gatavošanos un piedalīšanos Pasaules čempionāta posmos motokrosā MX2 

klasē 2012.gadā. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies Māra Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības Sporta un 

veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

PRET – NAV; ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem 

LVL 300,00 (trīs simti latu), pārskaitot biedrībai ”Motoklubs Kalsnava MB”. 

2. Madonas novada pašvaldībai slēgti līgumu ar biedrību „Motoklubs Kalsnava MB” par 

finansējuma piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu. 

44. Par minigolfa laukuma izveidi biedrībai  „SavējieM” 

ZIĽO: Gints JUBELIS – biedrība „Savējie M” 

Noklausījusies biedrības „Savējie M” valdes locekļa Ginta Jubeļa ziľojumu, atklāti 

balsojot: PAR– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

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

ATTURAS – 1 (Andris SAKNE), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Projekta „Minigolfa laukumu izveide sportam un atpūtai" apstiprināšanas gadījumā 

atļaut biedrībai „Savējiem M”, izmantot pašvaldības īpašumā esošo teritoriju minigolfa 

laukuma izvietošanai, konkrētas vietas saskaľojot ar pašvaldības amatpersonu, kas atbildīga 

par šo teritoriju.   

45. Par finansiālu atbalstu SIA Madonas slimnīca 

ZIĽO: Bruno KOKARS – SIA Madonas slimnīca valdes priekšsēdētājs 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA Madonas slimnīca 27.01.2012. iesniegumu 

par finansējuma piešķiršanu centralizētās sterilizācijas iekārtu iegādei. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas 

novada pašvaldības Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti 

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

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

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

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

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

Piešķirt SIA „Madonas slimnīca” finansējumu Ls 75 518.00 (septiľdesmit pieci tūkstoši 

pieci simti astoľpadsmit lati) pamatkapitāla palielināšanai centralizētās sterilizācijas iekārtu 

iegādei no pamatbudžeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu. 

46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no D.S. 

ZIĽO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists 

     Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziľo par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā no D.S., personas kods xxx, „xxx”, 

Praulienas pag., Madonas novads, LV 4825.. 

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

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

xxx).  

     Madonas novada pašvaldība D.S.ir izsniegusi administratīvos aktus: 

- 09.02.2011. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2011.gadam Nr. 11-11986, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Dzīvokli 

LVL 11,35 apmērā. Paziľojums stājies spēkā un tas kļuvis neapstrīdams; 

- 27.01.2012. Pašvaldības maksāšanas paziľojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2012.gadam Nr. 12-9811, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Dzīvokli 
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LVL 12,11 apmērā. Paziľojums stājās spēkā 04.02.2012. un 03.03.2012. kļūs 

neapstrīdams (ľemot vērā to, ka zvērinātais tiesu izpildītājs dzīvokli atsavina piespiedu 

izsoles ceļā, Pašvaldība saskaľā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 

trešās daļas 2.punktu lēmumā par parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīda 

kārtībā iekļauj arī nekustamā īpašuma nodokļa summu par 2012.gadu, proti, par laika 

periodu līdz tiesas nolēmumam, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsoli (par ko 

tiks veikt pārrēķins atbilstoši faktiskajiem apstākļiem)). 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts 

par 2011.gadu un 2012.gadu un uz 16.02.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL 

24,74 apmērā, kur LVL 23,46 ir pamatparāds, bet LVL 1,28 ir nokavējuma nauda.  

     Ar 02.02.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6.1./12/292 „Par piespiedu izpildi” D.S. 

ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 15.02.2012. (ieskaitot). Brīdinājums 

stājās spēkā 09.02.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā 

minētajā termiľā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no D.S. ir piedzenami šī lēmuma 

piespiedu izpildes izmaksas.   

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

 1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no D.S., personas kods xxx, „xxx”, Praulienas pag., 

Madonas novads, LV 4825, par labu Madonas novada pašvaldībai (konts Nr. 

LV37UNLA0030900130116, a/s „SEB Banka”) nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu xxx, Madonā, Madonas novadā, kas 

sastāv no dzīvokļa (kadastra numurs xxx) LVL 24,74 apmērā, kur LVL 23,46 ir pamatparāds, 

bet LVL 1,28 ir nokavējuma nauda, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

     2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

     Lēmums stājas spēkā saskaľā 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. 

 

47. Par I.G. iesniegumu piešķirt ikmēneša pabalstu 
ZIĽO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 30.01.2012. saľēma I. G., 

turpmāk tekstā „Iesniedzējs”, (p.k. xxx, „xxx”, xxx pagastā, Madonas novadā) 30.01.2012. 

iesniegumu ar lūgumu Iesniedzējam piešķirt ikmēneša pabalstu saskaľā ar Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1
pantu. Iesniedzējs iesniegumam 

netika pievienojis nevienu dokumentu, kas apliecinātu tiesības saľemt ikmēneša pabalstu. 

Iesniedzējs 09.02.2012. iesniedza papildu dokumentus – Valsts ieľēmumu dienesta 

09.02.2012. izziľu Nr. 8.19.5.1.-4/1338 „Par informācijas sniegšanu” un VSAA Madonas 
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reģionālās nodaļas 09.02.2012. izziľu Nr. 2/309302 „Par izmaksai nosūtītajām 

pensiju/atlīdzību/pabalstu summām”.   

     Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likuma 15.
1
panta otro daļu, kas nosaka, ka pabalstu pašvaldība 

piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, un likuma 15.
1
panta ceturto daļu, kas 

nosaka, ka personai, kas saľem pabalstu, ir pienākums ziľot pašvaldībai par tādu apstākļu 

iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu, un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt I.G. (p.k. xxx, „xxx”, xxx pagastā, Madonas novadā) ikmēneša pabalstu LVL 

198,10 (viens simts deviľdesmit astoľi lati un 10 santīmi) apmērā no 09.02.2012. līdz 

tādu apstākļu iestāšanās, kas izraisa pabalsta izmaksas samazināšanos vai 

pārtraukšanu; 

2. Par laika periodu no 09.02.2012. līdz 29.02.2012. (ieskaitot) ikmēneša pabalstu 

izmaksāt  LVL 143,43 (viens simts četrdesmit trīs lati un 43 santīmi) apmērā; 

3. Pabalstu ieskaitīt I.G. kontā bankā, kādu I.G. paziľos pašvaldībai; 

4. Informēt I.G., ka saskaľā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
panta ceturto daļu viľam ir pienākums ziľot pašvaldībai par tādu 

apstākļu iestāšanos, kuri izrisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu 

(Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1
panta piektā 

daļa); 

5. Ja tiek mainīta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vai iesniedzējam piešķirtās 

pensijas apmērs, tad Madonas novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu groza šī 

lēmuma 1.punktā noteiktā ikmēneša pabalsta apmēru, ikmēneša pabalstu aprēķinot 

atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

15.
1
panta  trešajā daļā noteiktajai kārtībai. 

Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas.  

48. Par piedalīšanos izsludinātājā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju 

resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar 

projekta pieteikumu „Zandartu mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā” 

ZIĽO: INDRA KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes Indras 

Kārkliľas ziľojumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
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valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar Madonas novada 

pašvaldības projekta pieteikumu „Zandartu mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā”.  

2. Projekta kopējās izmaksas 2990,00 LVL (trīs tūkstoši latu 00 santīmi), Zivju fonda 

finansējums 2 290,00 LVL (divi tūkstoši trīs simti latu 00 santīmi), Madonas novada 

pašvaldības finansējums 350,00 LVL (trīs simti piecdesmit latu 00 santīmi) un biedrības 

„Kāla ezera padome” finansējums 350,00 LVL (trīs simti piecdesmit latu 00 santīmi). 

49. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Barkavas kultūras nama pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana" 

ZIĽO: INDRA KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes 

Indras Kārkliľas ziľojumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Barkavas 

kultūras nama pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN   4 695,26LVL apmērā, ar PVN 22 % -   

5 728,22  LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – 2 206,78 LVL, ELFLA 

finansējums –3 521,44LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) – 1 173, 82LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu- 1 032, 96LVL apmērā. 

 

50. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Atpūtas laukuma Dobes rekonstrukcija Barkavas 

pagasta .." 

ZIĽO: INDRA KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes 

Indras Kārkliľas ziľojumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Atpūtas 

laukuma Dobes rekonstrukcija”.                          



 32 

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN  LVL 9 900,00  apmērā, ar PVN 22 %  

LVL 12 078,00  apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums -  LVL 4 653,00, ELFLA 

finansējums – LVL 7 425,00). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) –   LVL 2 475,00 apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu -  LVL 2178,00 apmērā. 

51. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, 

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novadā” 
ZIĽO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības 

Teritoriālās un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

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

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

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

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

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Kultūras 

nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novadā”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 62 872,45 LVL apmērā, ar PVN 22 

% - 76 704,39 LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 66 204,39  LVL, ELFLA 

finansējums – 10 500,00 LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25% no attiecināmajām 

izmaksām) 3 500,00 LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu 66 204,39 LVL 

apmērā. 

 

52. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Tautas tērpu izgatavošana Praulienas pagasta 

pašdarbības kolektīviem” 

ZIĽO: INDRA KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes 

Indra Kārkliľas ziľojumu, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Tautas 

tērpu izgatavošana Praulienas pagasta pašdarbības kolektīviem”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN LVL 12 570,66 apmērā, ar PVN 22 % - 

15336,20 LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 5 908,21 LVL, ELFLA 

finansējums – 9 427,99 LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) 3142,66 LVL apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu 2 765,55 LVL apmērā. 

 

53. Par sporta bāzes „Smeceres sils” reklāmas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu  

ZIĽO: Sanita SOMA – tūrisma informācijas centra vadītāja 

 Noklausījusies un apspriedusi Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas 

centra vadītājas, tūrisma darba organizatores Sanitas Somas priekšlikumu par reklāmas stenda 

uzstādīšanas ieceri (sk. 1.pielikumu), atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt reklāmas stenda izgatavošanas un uzstādīšanas ieceri. 

2. Stenda izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, kas kopā sastāda 2500,00 Ls iezīmēt 

nesadalīto investīciju budžeta līdzekļu tāmē.  

 
54. Par līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi saistībā ar Gaizinkalna virsotnes dabas 

tūrisma infrastruktūras labiekārtošanu 

ZIĽO: Sanita SOMA – tūrisma informācijas centra vadītāja 

 Noklausījusies un apspriedusi Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas 

centra vadītājas, tūrisma darba organizatores Sanitas Somas informāciju par Līgumu ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi, kas paredz Gaiziľkalna virsotnes labiekārtošanu (sk. 1.pielikumu), 

atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

1. Madonas novada pašvaldībai parakstīt līgumu ar dabas aizsardzības pārvaldi par 

Gaiziľkalna virsotnes labiekārtošanu. 

2. Madonas novada pašvaldībai turpināt komunikāciju ar Gaiziľkalna zemes īpašniekiem 

par Gaiziľkalna virsotnes zemes nomu. 

3.  Uzdot Madonas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot priekšlikumus par 

Gaiziľkalna virsotnes zemes piespiedu atsavināšanas iespējām, pašvaldībai vēršoties 

LR Saeimā. 

 

55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Liezēres pagastā 

ZIĽO: ANDRIS RIEBA – Būvvaldes vadītājs 



 34 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Ametrs” 17.02.2012. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\12\434 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Baudaskalns” 

Liezeres pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

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

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

 

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

kadastra Nr.70680130072 sadalīšanai.  

 2. Zemes gabalam  3,25ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  3,25 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības autoceļu Ozoli – Vēķi. 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli Ozolmuižas 

senkapi. 

          3. Atdalāmajam zemes gabalam  0,55 ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1003-

lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu apbūve. 

 3.1. Zemes gabalam  0,55 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības autoceļu Ozoli – Vēķi. 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 0,55ha platībā apstiprināt nosaukumu un piešķirt adresi 

„Naudaskalns”, Liezeres pagasts, Madonas novads. 

Lēmums stājas spēkā saskaľā 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. 

 

56. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Bērzaunes pagastā 

ZIĽO: ANDRIS RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Uz zemes gabala „Dzirnaviľas 1”, kadastra Nr. 70460080016 Bērzaunes pagasts 

atrodas rūpnieciskās ražošanas ēka.    

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

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

3.daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR– 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ,  Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Nekustamam īpašumam zemes gabalam kadastra Nr. 70460080016, 0,5ha. platībā mainīt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

2000 kv.m. platībā NĪLM kods 0101, un lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu apbūve 3000 

kv.m. platībā NĪLM kods 1003 uz galveno lietošanas mērķi- Rūpnieciskās ražošanas 

uzľēmumu apbūve 3000 kv.m. platībā, NĪLM kods 1001 un papildmērķi zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –2000kv.m. platība, NĪLM kods 0101.  
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57. Par zemes gabala sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa 

noteikšanu Liezēres pagastā 

ZIĽO: ANDRIS RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Liezēres pagasta pārvalde ir saľēmusi VAS „Latvijas Valsts Ceļi” 02.12.2011. 

iesniegumu Nr.4.9/3308 ar lūgumu piekrist zemes gabala sadalei divos īpašumos, piešķirt 

nosaukumu īpašumam un noteikt lietošanas mērķi. 

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro 

daļu,/kas nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām 

apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome/ un ceturto 

daļu,/kas nosaka, ka apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes 

vienībām, kā arī ielām, laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā 

iedalījumā- novada pilsētā vai novada pagastā- nedrīkst atkārtoties/ un 03.11.2009.MK 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.daļas 6.1. punktu(administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties) un 6.daļas 48.1.punktu (MK noteikumu 6.punktam 

neatbilstošo adrešu maiľu vai precizēšanu), kā arī atbilstoši 19.10.2011. MK rīkojumu Nr.538 

„Grozījumi MK 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai 

piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai 

valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā”14. punktam , atklāti balsojot: 

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

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

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt z.v. ar kad.Nr.70680120125 divos zemes gabalos ar platībām 10,9 ha un 2,5 

ha, atdalot no tās 0,05 ha lielu zemes gabalu un pievienojot pie valstij Satiksmes ministrijai 

piekrītošās z.v. ar kad.Nr.70680120124. Zemes vienību platības tiks precizētas pie zemes 

kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Nekustamam īpašumam „V851”, Liezēres pagasts, Madonas novads ar kadastra 

apzīmējumu 70680166077, pēc sadales sastāvošam no četrām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 70680070290, 70680160077 un sadalītās zemes vienības 70680120125 ar 

platībām 10,9 ha un 2,5 ha, piešķirt nosaukumu „Autoceļš V851” un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma josla, lietošanas mērķa kods-1101. 

3. Nekustamam īpašumam „P30”, Liezēres pagasts, Madonas novads, kadastra 

Nr.70680040048, sastāvošam no piecām zemes vienībām ar kad.apz.70680040048, 

70680100094, 70680110077, 70680120124 un 70680130203, piešķirt nosaukumu „Autoceļš 

P30” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, lietošanas mērķa kods 1101. 

58. Par pašvaldības kapsētu pārziņu atalgojumu 

ZIĽO: Vineta LAMBERTE – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, Madonas novada pašvaldības 

2010.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „Madonas novada pašvaldības kapsētu 

darbības un uzturēšanas noteikumi”, ľemot vērā Teritoriālo un vides jautājumu komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 
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MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

 Apstiprināt Madonas novada pašvaldības kapu pārziľu atalgojumam nepieciešamo 

algu fondu (aprēķins pielikumā). 

59. Par Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par 

Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” grozījumu 1.redakcijas 

apstiprināšanu kā galīgo redakciju 

ZIĽO: Ilona GLEIZDE - teritoriālplānotāja 

 Izvērtējot Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par 

Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 15.punkta pielikuma „Madonas  

pilsētas  teritorijas plānojuma  1999. – 2012.gadam  grozījumu  Nr.2.  II  daļu „Grafiskā daļa” 

un   III daļu  „Teritorijas  izmantošanas  un   apbūves  noteikumi””, 5.punkta pielikuma 

„Kalsnavas  pagasta  teritorijas  plānojuma  2006. – 2018.gadam   II daļu  „Teritorijas  

izmantošanas  un  apbūves  noteikumi””, 7.punkta pielikuma „Liezēres  pagasta  teritorijas  

plānojuma  2008. –2020.gadam II daļu  „Grafiskā  daļa„ un  III  daļu  „Teritorijas  

izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”” un 9.punkta pielikuma „Mārcienas pagasta  teritorijas  

plānojuma  2008. –2020.gadam II daļu  „Grafiskā  daļa„ un  III  daļu  „Teritorijas  

izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”” grozījumu 1.redakciju, saľemtos institūciju 

atzinumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 

Pārejas noteikumu 8.punktu, MK 06.10.2009.gada noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.punktu, atklāti balsojot: PAR– 15 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

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

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

1. Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas 

novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 15.punkta pielikuma „Madonas  

pilsētas  teritorijas plānojuma  1999. – 2012.gadam  grozījumu  Nr.2.  II  daļu 

„Grafiskā daļa” un   III daļu  „Teritorijas  izmantošanas  un   apbūves  noteikumi””, 

5.punkta pielikuma „Kalsnavas  pagasta  teritorijas  plānojuma  2006. – 2018.gadam   

II daļu  „Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi””, 7.punkta pielikuma 

„Liezēres  pagasta  teritorijas  plānojuma  2008. –2020.gadam II daļu  „Grafiskā  daļa„ 

un  III  daļu  „Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”” un 9.punkta 

pielikuma „Mārcienas pagasta  teritorijas  plānojuma  2008. –2020.gadam II daļu  

„Grafiskā  daļa„ un  III  daļu  „Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”” 

grozījumus pabeigt izstrādāt atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā uzsākot 

teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi: Teritorijas plānošanas likums  un  MK 

06.10.2009.gada noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi”. 

2. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par 

Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 15.punkta pielikuma 

„Madonas  pilsētas  teritorijas plānojuma  1999. – 2012.gadam  grozījumu  Nr.2”, 

5.punkta pielikuma „Kalsnavas  pagasta  teritorijas  plānojuma  2006. – 2018.gadam”, 

7.punkta pielikuma „Liezēres  pagasta  teritorijas  plānojuma  2008. –2020.gadam” un 

9.punkta pielikuma „Mārcienas pagasta  teritorijas  plānojuma  2008. –2020.” 

grozījumu 1.redakcijas kā galīgās redakcijas. 
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3. Nosūtīt 2. punktā minēto teritorijas plānojumu grozījumu galīgās redakcijas Vidzemes 

plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai. 

4. Lēmuma 2.un 3.punkts stājas spēkā pēc atzinuma saľemšanas no Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas. 

60. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdonītis” iznomāšanu Madonas  dzīvnieku 

aizsardzības biedrībai 

ZIĽO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7086 009 0091 atrodas Praulienas pagasta teritorijā 

un sastāv no 2 zemes gabaliem (kopējā platība 2,08 ha). Zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7086 009 0091, platība ir 0,84 ha, uz zemes gabala atrodas ēka - sūkľu māja 

(kadastra apzīmējums 7086 009 0091 001) un 2 inženierbūves - aerotanks (kadastra 

apzīmējums 7086 009 0091 002) un nosēddīķis (kadastra apzīmējums 7086 009 0091 003). 

Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7086 009 0092, platība ir 1,24 ha, uz zemes gabala 

atrodas inženierbūve - nosēddīķis (kadastra apzīmējums 7086 009 0092 001). Īpašums ir 

reģistrēts Zemesgrāmatā kā Madonas novada pašvaldības īpašums. 

Sakarā ar Biedrības „Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība” projektu „Dzīvnieku 

patversmes izveidošana Praulienas pagasta „Lazdonītī”, Biedrība lūdz iznomāt tai Madonas 

novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamā īpašumā „Lazdonītis”, Praulienas pagastā, 

madonas novadā Zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7086 009 0091, ar kopējo platību 

0,84 ha (turpmāk tekstā – Zemes gabals), un uz tā atrodošos ēku - sūkľu māja (kadastra 

apzīmējums 7086 009 0091 001) un 2 inženierbūves - aerotanks (kadastra apzīmējums 7086 

009 0091 002) un nosēddīķis (kadastra apzīmējums 7086 009 0091 003), ar apbūves tiesībām. 

 Ľemot vērā Lazdonas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR– 

16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,  Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Slēgt ar Biedrības „Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība” nomas līgumu ar 

apbūves tiesībām par nekustamā īpašuma „Lazdonītis”, Praulienas pagastā, Madonas 

novadā Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7086 009 0091, ar kopējo platību 0,84 

ha, un uz tā atrodošos ēku - sūkľu māja (kadastra apzīmējums 7086 009 0091 001) un 

2 inženierbūves - aerotanks (kadastra apzīmējums 7086 009 0091 002) un nosēddīķis 

(kadastra apzīmējums 7086 009 0091 003) nomu. 

2. Iznomāt Biedrībai Zemes gabala ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem. 

3. Nomas maksu par Zemes gabalu noteikt gadā 1,5% apmērā no Zemes gabala 

kadastrālās vērtības, kas ir Ls 403,- (četri simti trīs lati). Nomas maksu par ēku - sūkľu 

māja, noteikt 0,80 Ls/m
2
 mēnesī (neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli). 

4. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot Zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām. 

 

61. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

ZIĽO: ANDRIS RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

  Uz zemes gabala „Lazdonītis”, Praulienas pagasts kadastra Nr. 70860090091 tiks 

izveidota un uzturēta dzīvnieku patversme.     

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

mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 
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3.daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR– 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,  

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Nekustamam īpašumam „Lazdonītis”, Praulienas pagasts, Madonas novads kadastra Nr. 

70860090091, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70860090091 0,84ha. platībā 

mainīt zemes lietošanas mērķi –inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zemes 

0,84ha.platībā NĪLM kods 0201, uz lietošanas mērķi- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve 0,84ha. platībā, NĪLM kods 0908 .  

 

62. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākuma aktivitātē 413 „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” ar projekta pieteikumu „Radošā centra izveide Mētrienā, Mētrienas pagastā, 

Madonas novadā”  

ZIĽO: ANDRIS DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs  

 Noklausījusies Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Dzenovska ziľojumu, 

atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ:  
1.Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Radošā 

centra izveide Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā”.  

2.Apstiprināt projekta finansējumu apjomu bez PVN LVL 14500,00  apmērā, ar PVN 22 % - 

LVL  17690,00 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums LVL  5749,25 , ELFLA 

finansējums – LVL  11940,75 ).  

3.Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) LVL 3980,25.   

4.Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu LVL 1769,00. 

63. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA 

„Vesetas koks” 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs. 

 Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ”Vanagi” ar kadastra numuru pamatgabalam 7062 011 0306, Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu 32,06 LVL (22,65 LVL par ēkām un  9,41 LVL par 

zemi) no SIA „Vesetas koks”, reģistrācijas Nr. 45403016220, Madonas novads, Kalsnavas 

pagasts „Vanagi”.  

 Brīdinājums Nr.KAL/1-09/12/16 tika nosūtīts 19.012012. 

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

2.daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaľā ar 
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pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes 

sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR– 17 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vanda 

MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Vesetas koks”, reģistrācijas Nr. 45403016220, 

Madonas novads, Kalsnavas pagasts „Vanagi”: 

1. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”Vanagi” ar kadastra numuru 

pamatgabalam 7062 011 0306, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo 

summu 32,06 LVL (22,65 LVL par ēkām un  9,41 LVL par zemi),  piedziľu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

Lēmums stājas spēkā saskaľā 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. 

64. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē” 

ZIĽO: AGRIS LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks 

Noklausījusies Agra Lungeviča ziľojumu, atklāti balsojot: PAR– 15 (Andrejs 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Sporta 

spēļu laukuma izveide Bērzaunē”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN  LVL 14 000 apmērā, ar PVN 22 % - 

LVL 17 080 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums LVL 6580 ELFLA finansējums 

– LVL 10 500). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) LVL 3500 apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu LVL 3080 apmērā. 

65. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma aktivitātē 413 “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”  ar projekta pieteikumu „Ģimeņu atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā” 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 
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Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR– 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Ģimeľu 

atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā”.                          

2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN  LVL 14 000 apmērā, ar PVN 22 % - 

LVL 17 080 apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums LVL 6580 ELFLA finansējums 

– LVL 10 500). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (25 % no attiecināmajām 

izmaksām) LVL 3500 apmērā. 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu LVL 3080 apmērā. 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)  A.Ceļapīters 

Protokolēja  (personiskais paraksts)  L.Liepiľa 


