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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS NR.7
Madonā
2012.gada 26.aprīlī
Sēdi atklāj plkst.10.00
Sēdi slēdz plkst.18.00
Sēdi vada:
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS
Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA
Sēdē piedalās –
Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS
Sēdē nepiedalās deputāte: Daiga Elga ĀBOLA – slimības dēļ

Pagastu pārvalžu vadītāji:
Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Ināra MĀLNIECE - Mārcienas
pagasta pārvaldes vadītāja, Staņislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs,
Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta
pārvaldes vadītājs, Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs, Ilze DREIMANE –
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja,
Administrācijas darbinieki:
Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja, Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja,
Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists, Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs, Jānis
KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs, Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Marita
KRASOVSKA – sociālā dienesta vadītāja vietniece, Elita STAUNE – Attīstības nodaļas
projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste, Gita LUTCE – Īpašumu uzturēšanas nodaļas
vadītāja vietniece, Sanita SOMA – Tūrisma un informācijas centra vadītāja
Pieaicinātās personas:
Mārtiņš BERGS – J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors, Juris Prokovjevs - SIA
„CEMEX” pārstāvis, Valdis ŠAPLAKS, Jānis PAEGLĪTIS – SIA „Madonas eko” pārstāvji,
Anita DADZE – Dzelzavas speciālās internātpamatskolas direktore, Edgars ŠŅEPSTS – SIA
„Dzelzava” valdes loceklis, Gunārs IKAUNIEKS – sporta bāzes menedžeris
Preses pārstāvis: Egils Kazakevičs
Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 26.04.2012. Madonas novada pašvaldības domes
sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS),
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2012.gada 26.aprīļa Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba
kārtību.
Darba kārtība:
1. Par Madonas novada pašvaldības līdzdalību SIA „CEMEX meža zemes transformācijā.
2. Par ciema statusa noteikšanu Mārcienas pagastā, Madonas novadā .
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, Sauleskalns, Bērzaunes
pagastā, atsavināšanu.
4. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem
Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē .
5. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.L.
7. Par projekta Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005 „Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” finansējumu.
8. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
9. Par automašīnas atsavināšanu.
10. Par automašīnas iegādi .
11. Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Ošupes pagastā.
12. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
13. Par Dzelzavas pansionāta maksas pakalpojumiem.
14. Par grozījumiem Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
15. Par pašvaldības mežu sanitāro vējgāžu izlases cirtes izsoles rīkošanu, izsoles nolikuma un
komisijas sastāva apstiprināšanu.
16. Par pamatlīdzekļu nomas līguma pārskatīšanu.
17. Par nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja”, Liezēres pagasts, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
18. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta
Ļaudonas ciemā” projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102/095 papildus izmaksu
finansēšanai.
19.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
20. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
21. Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un
„Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija”
ieviešanas un būvdarba Līguma „Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas izpildi Madonā, Raiņa
ielā 17” ar būvuzņēmēju SIA „CB” laušanu.
22. Par piedalīšanos izsludinātājā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu
.konkursā pasākumu aktivitātē „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana
ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās” īpašumam „Smecere” .
23. Par T.G. iesnieguma izskatīšanu.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „xxx”.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „xxx”.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „xxx”.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.V.
28. Par pašvaldības rīcību saistībā ar M.C. iesniegumu .

2

29. Par finansējuma piešķiršanu dalībai J.Jurjāna XIV Starptautiskajā konkursā „Jaunais
mežradznieks”.
30. Par iespēju turpināt būvniecību uz zemes gabala Saules ielā 14, Madonā, Madonas
novadā.
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
32. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7070002xxx.
33. Par Gaiziņkalna zemes nomas līgumu.
34. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem.
35. Par Smeceres sila sporta un atpūtas bāzes loģistikas mājas aprīkošanu .
36. Par grozījumiem maksas pakalpojumos.
37. Par FK Kalsnava treneru iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu jaunatnes komandām.
38. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Alžāni” hokeja komandas „Madona” finansiālajam
atbalstam.
39. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas vieglatlētikas savienībai.
40. Par finansējuma piešķiršanu „Sporta klubs Metroons” .
41. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta centrs Samuraji” .
42. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Motosports Racing Team”.
43. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „AC Sports” .
44. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „AC Sports” A.C. atbalstam.
45. Par finansējuma piešķiršanu.
46. Par starptautiskā folkloras festivāla „Baltika 2012” darba grupas apstiprināšanu.
47. Par SIA Vidusdaugavas SPAAO kapitāldaļām.
48. Par papildus finansējuma pieprasījumu ceļu uzturēšanai Aronas, Bērzaunes, Liezeres un
Vestienas pagastos.
49. Par Vienošanos peldbaseina pakalpojumu izmantošanai pašvaldības vajadzībām.
50. Par finansiālu atbalstu Madonas dzīvnieku patversmes attīstīšanai.
51. Par finansējumu ēku remontiem 2012.gadā.
52. Par pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas noteikšanu.
53. Par „Dokumentu aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
54. Par līdzekļu piešķiršanu Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
55. Par projekta pieteikuma „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Aronas
pagasta izgāztuves „Lindes” Nr.70428/3006/PPV rekultivācija” iesniegšanu darbības
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" ietvaros izsludinātajam ES
Kohēzijas fonda projektu konkursam.
56. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

57.Par sociālās mājas Kusā, Melioratoru ielā 1 rekonstrukcijas projekta virzību.
58.Par nepieciešamo papildus finansējumu Kartinga trasei.
59. Par nepieciešamo papildus finansējumu „Kalnagravām”.
Informatīvais jautājums:
Par NODOMU PROTOKOLU „Par siltumenerģijas, uzkarsēta ūdens veidā, piegādēm”
1. Par Madonas novada pašvaldības līdzdalību SIA „CEMEX meža zemes
transformācijā
ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja
Madonas novada pašvaldībā 2012.gada 30.martā saņemts SIA „CEMEX”, Reģ.
Nr.40003386821, juridiskā adrese Lielirbes iela 17a-28, Rīga, LV-1046, iesniegums,
reģistrēts ar Nr. MNP/2.1.3.1./12/892, kurā SIA „CEMEX” lūdz Madonas novada pašvaldību
pieņemt lēmumu par Madonas novada pašvaldības līdzdalību SIA „CEMEX” smilts-grants
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karjera paplašināšanas rezultātā nepieciešamo meža zemju transformācijas projektā.
Iesniegumā norādīts, ka projekta ietvaros plānots transformēt zemes gabalus „Lāču
Migas”(kadastra Nr. 7074 004 0124), „Lejas Kļaviņi” (kadastra Nr. 7074 004 000080) un
„Grants Kalni” (kadastra Nr. 7074 004 0044) Mārcienas pagastā. Zemes lietošanas veids pēc
transformācijas – pārējās zemes (karjeru izstrāde).
SIA ”CEMEX” plānotā darbība – karjeru izstrāde atbilst Madonas novada pašvaldības
saistošos noteikumos Nr.9 „Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-20208.gadam
2012.gada grozījumi Nr.1” paredzētajiem zemes lietošanas mērķiem minētajos īpašumos.
Īpašums „Lāču migas” robežojas ar Madonas novada pašvaldības īpašumu
„Autogarāžas” (kadastra Nr.7074 004 0288, platība 5,21 ha). Meža transformācijas rezultātā
tiek nodrošināta piekļūšana pašvaldības īpašumam no valsts autoceļa V 876 (Sauleskalns –
Mārciena-Ļaudona), tādējādi palielinot iespējamo investoru interesi par šo objektu. Līdz ar to
Madonas novada pašvaldības līdzdalība SIA „CEMEX” meža zemju transformācijas projektā
ir pamatota un nepieciešama.
Noklausījusies Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājas I.Mālnieces sniegto informāciju,
pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 21.panta 27.daļu, kas nosaka, ka „Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos” un saskaņā ar 2004.gada 28.septembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. „”Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, kas
nosaka, ka „Republikas pilsētas, novada vai apriņķa dome sniedz atzinumu par
transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai
(plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam Ja meža zeme tiek transformēta,
izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, republikas pilsētas, novada vai apriņķa dome
atzinumā norāda informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru attiecīgā projekta
īstenošanā”, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu
komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA,
Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, , Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) , PRET – 1
(Valentīns RAKSTIŅŠ), ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.

1. Noteikt, ka SIA „CEMEX” ierosinātā meža zemju transformācijas nepieciešamība
īpašumos „Lāču Migas” (kadastra Nr. 7074 004 0124), „Lejas Kļaviņi” (kadastra Nr.
7074 004 000080) un „Grants Kalni” (kadastra Nr. 7074 004 0044) Mārcienas pagastā
Madonas novadā ir pamatota un plānotā darbība pēc transformācijas ir atbilstoša
Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Mārcienas pagasta
teritorijas plānojuma 2008.-20208.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1”
2. Piedalīties SIA „CEMEX” ierosinātajā meža zemes transformācijas procesā zemes
gabalos „Lāču Migas” (kadastra Nr. 7074 004 0124), „Lejas Kļaviņi” (kadastra Nr.
7074 004 000080) un „Grants Kalni” (kadastra Nr. 7074 004 0044) Mārcienas pagastā
saskaņā ar apstiprināto transformācijas projektu 15 ha platībā ar ieguldījumu LVL
100,00 apmērā.
2. Par ciema statusa noteikšanu Mārcienas pagastā, Madonas novadā
ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja
Madonas novada pašvaldībā 2012.gada 18. aprīlī ir saņemts Mārcienas pagasta
pārvaldes vadītājas Ināras Mālnieces iesniegums, reģistrēts ar Nr. MNP/2.1.3.2./12/1144, kurā
viņa lūdz apstiprināt Madonas novada Mārcienas pagastā ciema statusu apdzīvotajai vietai
„Mārciena” un atcelt ciema statusu šādām apdzīvotām vietām: Aizkalnieši, Jaunāmuiža,

4

Pilskalns, Randoti, Rēķi, jo saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma 2008.- 20208.gadam 2012.gada
grozījumi Nr.1” Mārcienas pagasta administratīvajā teritorijā ir apstiprināts viens ciems –
„Mārciena”.
Noklausījusies Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājas I.Mālnieces sniegto informāciju,
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11.panta pirmo daļu,
kura nosaka, ka „Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides
nepieciešamība” un saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Mārcienas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-20208.gadam 2012.gada grozījumi Nr.1” ,
ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,
Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) , PRET – NAV, ATTURAS – 1
(Vineta LAMBERTE), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Madonas novada Mārcienas pagastā ciema statusu apdzīvotajai vietai
„Mārciena”.
2. Atcelt ciema statusu šādām apdzīvotajām vietām Mārcienas pagastā Madonas
novadā: „Aizkalnieši”, „Jaunāmuiža”, „Pilskalns”, „Randoti”, „Rēķi”.
3. Visas ciemos „Aizkalnieši”, „Jaunāmuiža”, „Pilskalns”, „Randoti”, „Rēķi” esošās
adreses iekļaut viensētu adrešu sarakstos.
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, Sauleskalns,
Bērzaunes pagastā, atsavināšanu
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Bērzaunes pagasta pārvalde ierosina atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – Raiņa iela 14 dzīvoklis Nr.1, 922/1415 domājamās daļas, Sauleskalns,
Bērzaunes pagasts, Madonas novads, sakarā ar to, ka dzīvokļa īrniece G.S. ir mirusi un dēls E.
S. no 08.03.2012. ir deklarējis dzīvesvietu „xxx”, Madonas novads, un dzīvoklim uzkrājies
liels apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāds LVL xxx..
Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja xxx, ar kadastra apzīmējumu xxx, dzīvokļa
īpašuma kopējā platība 92,20 kv.m 1, palīgēka, ar kadastra apzīmējumu xxx un zemes gabalu
0,1006 ha .
Nekustamais īpašums xxx, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.
Noklausījusies Ivara Miķelsona sniegto informāciju, pamatojoties uz Likuma par
pašvaldībām 21.panta septiņpadsmito daļu, kurš nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka „Atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai” kā arī tā paša
likuma 8.panta otro daļu, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada pašvaldības
Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS –NAV, Madonas novada pašvaldības dome

NOLEMJ:
1.Nostiprināt xxx, kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu Zemesgrāmatā uz Madonas novada
pašvaldības vārda.
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2.Atļaut atsavināt – pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo
īpašumu - dzīvokļa īpašums ar adresi xxx, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas
novads.
3.Uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma xxx novērtēšanu.
4.Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – xxx, (kadastra
numurs xxx), 922/1415 domājamās daļas, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas
novads, nekustamo īpašumu (kadastra apzīmējums kad. xxx), 1 palīgēkas (kadastra
apzīmējums xxx) un 0,1006 ha zemes pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas
apstiprināšanas.
4. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem
Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē
ZIŅO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kalsnavas pagasta pārvalde 05.04.2012. ir saņēmusi Madonas novada pašvaldības SIA
„Kalsnavas komunālais uzņēmums” iesniegumu (reģistrēts pagasta pārvaldē ar Nr.KAL/113.2/12/108-M), kurā tā lūdz apmaksāt brīvo dzīvokļu apkures maksu par 2012.gada martu.
Apkures izmaksas marta mēnesī pašvaldībai piederošajos neizīrētajos dzīvokļos ir Ls 375,06.
Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par finansējuma
piešķiršanu apkures izmaksu segšanai neizīrētajos pašvaldībai piederošajos dzīvokļos
2012.gada martā, pamatojot ar 28.09.2005. likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12.panta 6.daļu,
saskaņā ar kuru gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ņemot vērā Madonas novada
pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris
LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS –NAV, Madonas novada

pašvaldības dome NOLEMJ:
ATĻAUT Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par
apkuri 2012.gada martā LVL 375,06 (trīs simti septiņdesmit pieci lati 06 santīmi) apmērā
segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta līdzekļiem.
5. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs.
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību pārkārtot Kalsnavas
pagasta pārvaldes 2012.gada budžetu.
Ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos
viedokļus, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,
Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS –NAV,

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Veikt sekojošus grozījumu Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Kods
Nosaukums

08.400
3200

Summa
LVL

Līdzfinansējums biedrībai
Dotācija jauniešu biedrībai

Paskaidrojums
200
200 līdzfinansējums biedrības "Kalsnavas jaunieši"
projektam- programma "Palīdzēsim māmiņai"
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08.110
3200

Līdzfinansējums biedrībai
Dotācija sporta biedrībai

300
300 līdzfinansējums sporta pasākumu organizēšanai
200

Kopā
t.sk. no papildus ieņēmumiem
no izdevumu samazinājuma
300
no atlikuma
200
2.2. Samazināt finansējumu
Kods
Nosaukums
Summa
LVL
300
08.100
Sporta pasākumi
300
2200
Pakalpojumu apmaksa

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. L.
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.94
zvērinātas tiesu izpildītājas Svetlanas Andžānes, juridiskā adrese: Poruka iela 2, Madona, LV4801, 2012.gada 21.marta pieprasījumu Nr.1364-C11-2011 (reģistrēts Aronas pagasta
pārvaldē 04.02.2012. ar Nr. ARO/4-03/12/81-Z) ar lūgumu sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads nodokļa parādu, kas reģistrēts uz V. L.,
p.k.xxx, vārda.
Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Nekustamam īpašumam „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.xxx)
aprēķinātais nodoklis par zemi pēc stāvokļa uz 04.04.2012. sastāda LVL xxx, tai skaitā:
pamatparāds LVL xxx, nokavējuma nauda LVL xxx.
Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam Nr.12-2318
nosūtīts ar kurjeru 21.01.2012. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājai V.L., dzīvojošai xxx,
Madonas novadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām”” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu
izpildes kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas.
Ņemot vērā Aronas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, un pamatojoties uz
04.02.2012. saņemto zvērinātas tiesu izpildītājas S.Andžānes 21.03.2012. pieprasījumu
Nr.1364-C11-2011, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības
komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA,
Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) , PRET – NAV,

ATTURAS –NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.L., p.k.xxx, dzīvojošas xxx, Madonas novadā, par
labu Aronas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
nokavējuma naudu par īpašumu „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads ar kadastra Nr. xxx
par kopējo summu LVL xxx (uz 04.04.2012. pamatparāds LVL xxx, nokavējuma nauda LVL
xxx), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
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Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
7. Par projekta Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005 „Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” finansējumu
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs
Andrejs Piekalns ziņo, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz
2000” 2011. gada 30. septembrī SIA „Kusas nami” noslēdza līguma vienošanos ar Centrālo
finanšu aģentūru (CFLA) par projekta ieviešanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada
Aronas pagasta Kusas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005, kur projekta
ieviešanai apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir 350 903,69 LVL, kur 298 268,13
LVL ir ERAF finansējums un 52 635,56 LVL ir pašvaldības attiecināmo izmaksu
līdzfinansējuma daļa; un neattiecināmās PVN 22% ir 77 198,81 LVL. Projekta kopējās
izmaksas ir 428 102,50 LVL ar PVN 22 %. Būvdarbu apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir
326 933,25 LVL un neattiecināmās (PVN daļa) ir 71 925,32 LVL.
Projekta realizācijas laikā SIA „Kusas nami” ir saņēmis avansa maksājumu 50% apmērā
no projektam piešķirtās atbalsta summas 149 134,07 LVL.
2012. gada 20. februārī tika pabeigta Tehniskā projekta izstrāde „Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” par līguma summu 7 063.15 LVL bez
PVN. Autoruzraudzības izmaksas 1000 LVL bez PVN un būvuzraudzības izmaksas 4904, 00
LVL bez PVN.
Pēc atklātā konkursa (noslēdzās 2012.gada 04. aprīlī) rezultātu saņemšanas iepirkumu
komisija vēl nevar pieņemt lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības par būvdarbu
realizāciju būvuzņēmējam, kura piedāvājumam ir viszemākā cena, jo šobrīd iesniegto
piedāvājumu viszemākā kopējo būvdarbu cena sastāda 427 043,50 LVL bez PVN, kas ir 23%
lielāka par projekta apstiprināto attiecināmo būvdarbu finansējuma budžetu.
Tā kā izsludinot būvdarbu iepirkumu, tika norādīts, ja pretendentu piedāvātā cena būs
lielāka, nekā pasūtītājam pieejamie naudas līdzekļi, tad no būvdarbu apjomiem tiks izslēgta
ūdenstorņa rekonstrukcija, uzstādot ģeneratoru.
Līdz ar to, izslēdzot ūdenstorņa izbūvi, kopējās būvdarbu izmaksas iespējams samazināt
par 26 334,85 LVL, taču izmaksas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei tāpat
pārsniedz pieejamo finansējumu apmēram par 18% jeb 73 775,40 LVL bez PVN, kur
nepieciešams papildus finansējums, lai sasniegtu projekta izvirzītos mērķus.
SIA „Kusas Nami” uzskata, ka tīklu izbūve ir ļoti būtiska patērētājiem, jo esošās
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija uzlabotu komunālo pakalpojumu kvalitāti,
kā arī nodrošinātu efektīvāku attīrīšanas iekārtu darbību.
Pielikumā pievienots grafiskais materiāls projektēto inženiertīklu shēma.
Noklausījusies Andreja Piekalna sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto pamatojumu un
ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un
attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR - ____, PRET - ___, ATTURAS - _____,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.
8. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā
ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs
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Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Barkavas pagasta pārvaldes iesniegumu ar
lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) , PRET – NAV, ATTURAS –NAV, Madonas novada pašvaldības dome

NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:
1.Pamatbudžeta plānoto
ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus
Kods

Nosaukums
Pašvaldību saņemtie
transferti

18.600

no valsts budžeta
Nekustamā īpašuma
nodoklis

04.100

Summa

400

Kopā
t.sk. uz izdevumiem
uz atlikumu

750
1 150
1 150
0

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu
grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt )
finansējumu
Kods

09.200

01.100

Nosaukums

Barkavas pamatskola
Izdevumi kopā
(palielinājums)
2300
Krājumu iegāde
5200 Pamatlīdzekļi
Pagasta pārvalde
Izdevumi kopā
(palielinājums)
5200

Pamatlīdzekļi

Summa

Paskaidrojums

600
400

programma "Skolas
auglis"

200

saldētavas iegāde

500
500

datora iegāde

Skolēnu pārvadājumi

09.600

2300

Izdevumi kopā
(palielinājums)
Krājumu iegāde
Kopā
t.sk. no papildus
ieņēmumiem
no izdevumu samazinājuma
no atlikuma

9. Par automašīnas atsavināšanu
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
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50
50
1 150
1150
0

degvielas iegāde

Ošupes pagasta pārvaldes rīcībā ir automašīna VW Passtat, 2002.gada modelis. Šo
automašīnu 2004.gadā pašvaldības vajadzībām iegādājās Ošupes pagasta padome. Uz šo brīdi
automašīnas tehniskais resurss ir praktiski izsmelts un minētās mašīnas tālāka izmantošana
prasīs lielus ieguldījumus.
Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla informāciju, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis
KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS)
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā izsolē ar augšupejošu soli Ošupes pagasta pārvaldei piederošo
automašīnu VW Passat, valsts numura zīme: EN 5486.
2. Noteikt automašīnas VW Passat, valsts numura zīme: EN 5486 izsoles sākumcenu
1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti lati) saskaņā ar vērtējumu.
3. Pilnvarot Ošupes pagasta pārvaldi organizēt automašīnas izsoli atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
10. Par automašīnas iegādi
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Sakarā ar to, ka Ošupes pagasta pārvaldei piederošā automašīna VW Passat , valsts numura
zīme : EN 5486, ir nolietojusies un tiek atsavināta, lai nodrošinātu pagasta pārvaldes darbību
nepieciešams iegādāties automašīnu.
Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla sniegto informāciju, ņemot
vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis
KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS)
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Iegādāties mazlietotu septiņvietīgu vieglo pasažieru automašīnu Ošupes pagasta
pārvaldes vajadzībām.
11. Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Ošupes pagastā
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Ošupes pagasta Degumnieku un Ošupes ciemos esošās daudzdzīvokļu mājas faktiski
netiek apsaimniekotas kopš paju sabiedrības likvidēšanas . Māju koplietošanas inženiertīkli
un telpas ir kritiskā stāvoklī. Pašvaldības rīcībā nav līdzekļu uzkrājumu daudzdzīvokļu māju
uzturēšanai Ošupes un Degumnieku ciemos. Šādus uzkrājumus neveido arī māju iedzīvotāji.
2012.gada februāra un marta mēnešos Ošupes pagasta pārvalde organizēja tikšanos ar katras
daudzdzīvokļu mājas
iedzīvotājiem, lai kopīgi apspriestu māju apsaimniekošanas
pamatprincipus, problēmas, kas katras mājas iedzīvotājiem ir individuālas. Iedzīvotāju
attieksme pret māju apsaimniekošanas nepieciešamību pamatā bija pozitīva, taču no
iedzīvotāju puses trūkst
iniciatīvas un uzdrīkstēšanās pastāvīgi uzsākt
mājas
apsaimniekošanu, izņemot divas mājas Skolas ielā 11 un Skolas ielā 12 Degumniekos. Šo
māju iedzīvotāji vienojās uzsākt māju apsaimniekošanu patstāvīgi. Pagasta pārvaldē tiek
gatavoti dokumenti, lai mājas Skolas ielā 11 un Skolas ielā 12 oficiāli nodotu
apsaimniekošanā māju kopsapulcēs ievēlētajām personām. Pārējo daudzdzīvokļu māju:
Degumniekos - Celtnieku iela 1, Celtnieku iela 1a, Celtnieku iela 2, Celtnieku iela 3,
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Celtnieku iela 4; Ošupē – Ošupe 2, Ošupe 3, Liepu iela 1, Liepu iela 2 apsaimniekošanas
organizēšana jānodrošina pašvaldībai. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7.daļu „Valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai
pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas
tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpējo
līgumu pilnvarotai personai”. Šī paša likuma 50.panta 8.daļa nosaka: „Valsts dzīvojamās
mājas valdītājam vai pašvaldībai , pārvaldot un apsaimniekojot dzīvojamo māju, ja šā likuma
51.panta noteiktajā kārtībā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav nodotas dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpējo līgumu pilnvarotajai personai, ir
tiesības saņemt maksu par dzīvokļu īpašniekiem sniegto pakalpojumu viņu privātīpašuma
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.”
Noklausījusies A.Šķēla sniegt informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības
domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei organizēt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Ošupes
pagasta Degumniekos un Ošupē esošajām daudzdzīvokļu mājām līdz brīdim, kad dzīvokļu
īpašumu īpašnieki un tiesiskie valdītāji vienojas uzsākt mājas apsaimniekošanu patstāvīgi, vai
uzticēt mājas apsaimniekošanu citai fiziskai vai juridiskai personai.
2.Noteikt, ka apsaimniekošanas maksa pašvaldības apsaimniekošanā esošajām
daudzdzīvokļu mājām Ošupes pagasta Degumniekos un Ošupē ir LVL 0,10 par kv.m.
3.Noteikt, ka apsaimniekošanas maksa jāsāk iekasēt sākot ar 2012.gada 1.oktobri
4.Noteikt, ka LVL 0,01 par kv.m. no iekasētās summas ir administrēšanas izdevumi.
12. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Ošupes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu
pieņemt lēmumu par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris
LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:
1.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
1.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 4238
latiem
1.2. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Kods
Nosaukums
Summa Paskaidrojums
08.130.
Aktīvās atpūtas centrs
Izdevumi kopā (palielinājums)
685
5200 Pamatlīdzekļi
685 Ūdens tīrīšanas iekārta
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08.230.
5200
09.211.
2200
2300
5200

Tautas nams
Izdevumi kopā (palielinājums)
Pamatlīdzekļi
Degumnieku pamatskola
Izdevumi kopā (palielinājums)
Pakalpojumi
Krājumu iegāde
Pamatlīdzekļi

242
242 Datora iegāde
3311
622 Telpu remonta pakalpojumiem
2014 Remontmateriāliem
675 Grāmatām 400 Ls,
CO2 sensora DH 3152 iegādei 275
Ls
4 238
622
2014
1602
4 238

Izdevumi kopā (palielinājums)
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumu iegāde
5200 Pamatlīdzekļi
Kopā
t.sk. no papildus ieņēmumiem
no izdevumu samazinājuma
no atlikuma
4238
2.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 1775
latiem
2.2. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
06.604.
Autoceļi
Izdevumi kopā (palielinājums)
1775
2200 Pakalpojumi
1775 Autoceļu uzturēšanai !
Kopā
1 775
t.sk. no papildus ieņēmumiem
no izdevumu samazinājuma
no atlikuma
1775

13. Par izmaiņām Dzelzavas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumos
ZIŅO: Marita KRASOVSKA – Sociālā dienesta vadītāja vietniece
Marita Krasovska informē, ka ir nepieciešams noteikt Dzelzavas pansionāta maksas
pakalpojumu izcenojumus.
Noklausījušies Maritas Krasovskas sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus,
pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu
(Protokols Nr. 03, 5. p.,15.03.2012), ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu
un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumos ( apstiprināti
Madonas novada pašvaldības 24.09.2009. domes sēdē ( protokols Nr. 11., 16.p.) un izteikt
6.punktu šādā redakcijā:
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Noteikt izcenojumus Dzelzavas pansionāta maksas pakalpojumiem (personām, kas
nav pansionāta iemītnieki)
PAKALPOJUMS

LVL
(bez
PVN)
0,50
0,50
0,04
0,25
0,04
0,98
0,53
0,58

Dušas pakalpojumi (ne ilgāk par 40 min.)
Veļas mazgājamās mašīnas izmantošana (1 reize)
Kopēšana (A4 formāts no vienas puses, 1 lapa)
Laminēšana (A4 lapa)
Melnbaltā izdruka (A4 formāts, no vienas puses, 1 lpp)
Pusdienas
Vakariņas
Brokastis

14. Par grozījumiem Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā
ZIŅO: Anita DADZE – Dzelzavas speciālās internātpamatskolas direktore
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Dzelzavas pagasta pārvaldes iesniegumu ar
lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris
LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:
1.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Kods

Nosaukums

Paskaidrojums

Summa

Dzelzavas speciālā
internātpamatskola
2200 Pakalpojumi
5200 Pamatlīdzekļi

09.200

41733
6167

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

47900
0
0
47900

15. Par pašvaldības mežu sanitāro vējgāžu izlases cirtes izsoles rīkošanu, izsoles
nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu
ZIŅO: Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs
Noklausījusies Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja E.Vaska sniegto informāciju un
pamatojoties uz Dzelzavas pagasta pašvaldības mežu apsaimniekošanas projektu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS,
Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda
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MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS)
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Rīkot Dzelzavas pagasta pārvaldes īpašumā esošās mežu saimniecības “Dzelzava”
1.kvartāla 7.nogabala cirsmas sanitāro vējgāžu izlases cirtes ar zemes kadastra apzīmējumu
7050 008 0081 1,40 ha platībā pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2012.gadā.
2.Apstiprināt Dzelzavas pagasta pašvaldības mežu saimniecības ”Dzelzava” izsolē pārdodamās
cirsmas ar kadastra Nr.7050-008-0081 izsoles nolikumu (nolikums protokola pielikumā).
3. Izveidot cirsmas izsoles komisiju 5 cilvēku sastāvā:
3.1.Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs, komisijas
priekšsēdētājs;
3.2. Astrīda PLOTKA – Dzelzavas pagasta pārvaldes zemes ierīkotāja;
3.3. Inese BIKŠE – Dzelzavas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede;
3.4. Edgars ŠŅEPSTS – SIA “Dzelzava” valdes loceklis;
3.5. Marita JAKOVIČA – Dzelzavas pagasta pārvaldes grāmatvede
16. Par pamatlīdzekļu nomas līguma pārskatīšanu
ZIŅO: Edgars ŠŅEPSTS - SIA „Dzelzava” valdes loceklis
Madonas novada pašvaldībā 02.02.2012. saņemts 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).
Noklausījusies SIA „Dzelzava” valdes locekļa E.Šņepsta sniegto informāciju, ņemot
vērā deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides
jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt izbūvētās siltumtrases kā mantisko ieguldījumu SIA “Dzelzava”
pamatkapitālā.
2. Uzdot pašvaldības uzņēmumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim Elmāram Vaskim
organizēt ieguldāmā īpašuma novērtēšanu, paredzot, ka samaksu par novērtējumu veic
kapitālsabiedrība.
3. Veikt nepieciešamās darbības kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai
Uzņēmumu reģistrā.
17. Par nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja”, Liezēres pagasts, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
2011.gada 26.maijā Madonas novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu nodot
atsavināšanai pārdodot atklātā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Veļķu
pagastmāja”, Liezēres pagasts, Madonas novads, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
numurs 7068 001 0139, ar kopējo platību 4.33 ha un uz tā esošā ēka – dzīvojamā māja, ar
kadastra apzīmējumu 7068 001 0139 001. Apstiprināti izsoles noteikumi un izsoles nosacītā
cena – LVL 4370,00 (27.10.2011.sēdes prot.Nr.19, 25.p.)
Saskaņā ar 28.02.2012. nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu ir
iegādājies G.K., personas kods xxx, adrese xxx, Madonas novads, pirkuma maksa – LVL xxx.
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03.04.2012. visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu iemaksāta Liezēres
pagasta pārvaldes kontā.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības
domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE
Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ,
Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,
Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja”, Liezēres pagasts, Madonas novads
(kadastra Nr.7068 001 0139) izsoles rezultātus (izsoles protokols pievienots).
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram likumā „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likums” noteiktajā kārtībā noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma līgumu.
18. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta
Ļaudonas ciemā”, projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102/095, finansējuma
apjomu papildus izmaksu finansēšanai
ZIŅO: ILZE DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 2010. gada
12.jūlijā noslēdza līguma vienošanos ar Centrālo finanšu aģentūru (CFLA) par projekta
‘’Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” Nr.
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102/095, kur projekta ieviešanai apstiprinātās kopējās
attiecināmās izmaksas ir LVL 347 230,00, neattiecināmās izmaksas PVN 22% ir LVL
72 918,30, projekta apstiprinātās kopējās izmaksas ir LVL 420 148,30.
Projekta ietvaros būvuzņēmējs tika izraudzīts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
3.panta 1.daļas 7. punktam, kas paredz Publiskā likuma nepiemērošanu, ja pasūtītājs slēdz
līgumu par: „tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus
vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam;”, Līguma slēgšanas tiesības par būvdarbu
realizāciju tika piešķirtas būvuzņēmējam SIA „Madonas siltums” kopējo būvdarbu cena
sastāda 421 667.69 LVL ar PVN 22%
Tehniskā projekta saskaņošanas laikā zemes īpašnieks atteicās saskaņot projektētā
trasējuma izbūvi savā īpašumā. Lai nekavētu projekta ieviešanu, tehniskais projekts tika
sadalīts divās kārtās, 2.kārtas darba apjomus un izmaksas neiekļaujot būvniecības līgumā.
Šobrīd tehniskā projekta 2. kārtas ietvaros ir noslēgta līguma vienošanās ar zemes
īpašnieku par pašteces kanalizācijas trasējuma izbūvi (rekonstrukciju) īpašuma robežās, ir
izstrādāts un saskaņots risinājums elektrības kabeļa izbūvei uz jaunprojektētajām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām.
Projekta būvdarbu pabeigšanai nepieciešams papildus finansējums LVL 32 716,76
(trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti sešpadsmit lati 76 santīmi) apmērā, kas nav pieejams
noslēgtā līguma ar CFLA ietvaros.
Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto pamatojumu, ņemot vērā
deputātu ieteikumus, Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu
komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA,
Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
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ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Apstiprināt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta
Ļaudonas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102/095 finansējuma apjomu ar PVN
LVL 469909.10 apmērā, no tiem projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 347 230.00,
kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 295 145.50 apmērā, pašvaldības attiecināmo
izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 52 084.50 un neattiecināmās izmaksas LVL 122 679.10
apmērā ( tai skaitā PVN).
19.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts
Rihards Saulītis ziņo, ka Praulienas pagasta pārvalde ir saņēmusi V.E. iesniegumu,
reģistrēts 04.04.2012. Nr.PRA/1-13.2/12/41, kurā lūdz nekustamam īpašumam „xxx” platība
4.34ha ar kadastra apzīmējumu xxx sakarā ar noslēgto nomas līgumu noteikt zemes lietošanas
mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve NĪLM 0.5ha platībai, pamatojoties uz 20.06.20006. MK
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”3.daļas 17.punktu.
Iesniegumam pievienots Līgums Nr.MAD15 par zemes gabala nomu sastādīts Rīgā
2011.gada 30.martā.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 17.punktu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības
domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Noteikt nekustamajam īpašumam „xxx” platība 0,5ha ar kadastra apzīmējumu xxx zemes
lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve NĪLM 1201.
20. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts
Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs ziņo, ka ir
saņemts iesniegums no SIA ”ANĪF” (reģistrēts 18.04.2012. ar Nr. PAR/1-13.2/12/46) ar
lūgumu nekustamam īpašumam „Lejasskola” ar kadastra Nr.7086 016 0152 mainīt zemes
lietošanas mērķi.
Pamatojoties uz 20.06.20006. MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
3.daļas 17.punktu nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi Madonas novada Praulienas
pagasta nekustamam īpašumam „Lejasskola” 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7086 016
0152, mainīt lietošanas mērķi – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve NĪLM
kods 0701, uz lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601,1200
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m2 platībā; komercdarbības apbūve NĪLM kods 0801, 2500 m2 platībā; dabas pamatnes un
zaļās zonas objektu teritorijas, NĪLM kods 0501, 83300 m2 platībā.
Noklausījusies Valda Gotlaufa sniegto informāciju, pamatojoties uz LR MK
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.daļas 17.punktu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS,
Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam „Lejasskola”, Praulienas
pagasts, Madonas novads kadastra apzīmējums 7086 016 0152 8,7 ha platībā no zemes
lietošanas mērķa:
– vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve NĪLM kods 0701, uz lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601, 1200 m2 platībā;
komercdarbības apbūve NĪLM kods 0801, 2500 m2 platībā; dabas pamatnes un zaļās
zonas objektu teritorijas, NĪLM kods 0501, 83300 m2 platībā.
21. Par projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte”
rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un
„Saulīte” rekonstrukcija” ieviešanas un būvdarbu līguma „Madonas PII „Saulīte”
rekonstrukcija” izpildi Madonā, Raiņa ielā 17” ar būvuzņēmēju SIA „CB” laušanu
ZIŅO: Elita STAUNE – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
Elita Staune sniedz pārskatu par projektu līdzšinējo virzību.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR
– 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lauzt Līgumu Nr.1.2-4/7-09 par Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildi
ar 26.04.2012., pamatojoties uz to, ka Izpildītājs nav ievērojis Līguma noteikumus un
nav novērsis konstatētos pārkāpumus Līgumā noteiktā termiņā.
2. Pieprasīt nekavējoties Izpildītājam veikt priekšapmaksas atmaksu nedzēstās
priekšapmaksas apmērā, kas pēc Pasūtītāja rīcībā esošiem aprēķiniem - Ls 80 674,17
(astoņdesmit tūkstoši seši simti septiņdesmit četri lati un 17 santīmi).
3. Pēc priekšapmaksas atmaksu saņemšanas, atsaukt prasību pret AS „SMP Bank” par
priekšapmaksas garantijas pieprasījumu.

22. Par piedalīšanos izsludinātājā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
projektu konkursā pasākumu aktivitātē „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās” īpašumam
„Smecere”
Ziņo Gita LUTCE- Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniece
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2012. gada maija mēnesī paredzēts atjaunot daļu no vētrā izpostītās mežaudzes īpašumā
„Smecere” 10,2 ha platībā. Septembra mēnesī paredzēta jaunaudzes pirmā kopšana. Līdz ar to
ir nepieciešams iedalīt priekšfinansējumu minēto darbu apmaksai.
Izdevumi mežaudzes atjaunošanai tiks segti no ELFLA finansējuma aktivitātē
„Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu
radīto postījumu vietās”. Finansējuma pieprasījums pamatojoties uz maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas grafiku paredzēts 2012. gada novembrī LVL 7660,20 apmērā.
Noklausījusies informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu
un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Projekta priekšfinansējumu 2012. gadam piešķirt no finanšu līdzekļu pārpalikuma uz
2012. gada sākumu.
2. Projekta kopējās izmaksas 2012. gadā LVL 7660,20 (septiņi tūkstoši seši simti
sešdesmit lati 20 santīmi), Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums
2012. gadā LVL 7660,20 (septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit lati 20 santīmi).
3. Projekta sākuma termiņš 2012. gada 2. aprīlī, beigu termiņš 2015. gada 28. augustā.
4. Projekta kopējais finansējums LVL 44973.50 (četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit trīs lati 50 santīmi), Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējums LVL 44973.50 (četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs lati
50 santīmi)
23. Par T. G. iesnieguma izskatīšanu
ZIŅO: Helmuts PUJATS - Madonas novada pašvaldības jurists
Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 09.01.2012. saņēma T.G.,
turpmāk tekstā „Iesniedzējs”, (p.k. xxx) 09.01.2012. iesniegumu ar lūgumu samazināt
nekustamā īpašuma nodokli, turpmāk tekstā „NĪN”, un mainīt statusu apbūves zemei „xxx”,
Kalsnavas pag, kadastra Nr. xxx uz neapbūvēta apbūves zeme. Pamatojums: kopš īpašuma
iegādes 2003.gadā nav veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi, nav izveidots savs
iebraucamais ceļš un nav pieslēgta elektrība. Iesniegumam pievienota zemesgrāmatu
apliecības kopija un zemes robežu plāna kopija.
Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, pamatojoties uz Ministru Kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 35.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldība nosaka vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu
apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības
domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris
LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atteikt T.G. (xxx) mainīt zemesgabala „xxx” (Kalsnavas pag, kadastra Nr. xxx,
reģistrēts Kalsnavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. xxx) lietošanas mērķi
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„Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601)” uz lietošanas mērķi
„Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600)”;
2. Nesamazināt nekustamā īpašuma nodokli, kas jāmaksā par zemesgabala „xxx”.
Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „xxx”
ZIŅO: Helmuts PUJATS - Madonas novada pašvaldības jurists
Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziņo par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „xxx”, reģ. Nr. xxx, adrese xxx,
Madonā.
Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
SIA „xxx” pieder nekustamais īpašums xxx, Madonā, Madonas novadā, kas sastāv no
zemesgabala (kadastra Nr. xxx), turpmāk tekstā „Zeme”, un ēkas (kadastra Nrxx), turpmāk
tekstā „Ēka”.
Madonas novada pašvaldība SIA „xxx” ir izsniegusi administratīvos aktus:
- 14.02.2008. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2008.gadam Nr. 08-1566, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
LVL xxx apmērā;
- 14.02.2008. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2008.gadam Nr. 08-1567, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēku LVL
xxx apmērā;
- 26.01.2009. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2009.gadam Nr. 09-1486, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
LVL xxx apmērā;
- 26.01.2009. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2009.gadam Nr. 09-1487, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
LVL xxx apmērā;
- 10.02.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2010.gadam Nr. 10-1259, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
LVL xxx apmērā;
- 10.02.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2010.gadam Nr. 10-1260, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēku LVL
xxx apmērā;
- 12.04..2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2011.gadam Nr. 11-20355, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām
LVL xxx un Zemi LVL xxx apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā
samaksāts par 2008., 2009., 2010. un 2011.gadu un uz 26.04.2012. nekustamā īpašuma
nodokļa parāds ir xxx, bet LVL xxx ir nokavējuma nauda:
- par Ēku nodokļa parāds ir LVL xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet LVL xx ir
nokavējuma nauda;
- par Zemi nodokļa parāds ir LVL xxx apmērā, kur LVL xx ir pamatparāds, bet
LVL xx ir nokavējuma nauda.
Ar 19.03.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./12/656 „Par piespiedu izpildi” SIA „xxx”
ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā
īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 04.04.2012. (ieskaitot). Brīdinājums
stājās spēkā 02.04.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā
minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no SIA „xxx” ir piedzenami šī lēmuma
piespiedu izpildes izmaksas.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro
daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 11.punktu,
kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Sakarā ar to, ka daļa nekustamā īpašuma nodokļa parāda tika samaksāta, atlikt
jautājuma izskatīšanu līdz 2012.gada 1.novembrim.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „xxx”
ZIŅO: Helmuts PUJATS - Madonas novada pašvaldības jurists
Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziņo par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „xxx”, reģ. Nr. xxx, adrese xxx,
Madonā.
Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
SIA „xxx” pieder nekustamais īpašums xxx, Madonā, Madonas novadā, kas sastāv no
zemesgabala (kadastra Nr. xxx), turpmāk tekstā „Zeme”, un ēkām (kadastra Nr. xxx), turpmāk
tekstā „Ēkas”.
Madonas novada pašvaldība SIA „xxx” ir izsniegusi administratīvos aktus:
- 24.02.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2010.gadam Nr. 10-1804, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām
LVL xxx apmērā;
- 09.02.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2010.gadam Nr. 10-852, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
LVL xxx apmērā;
- 09.02..2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2011.gadam Nr. 11-12215, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām
LVL xxx un Zemi LVL xxx apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts
par 2010.gadu un 2011.gadu un uz 25.04.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL
xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet LVL xxx ir nokavējuma nauda:
- par Ēkām nodokļa parāds ir LVL xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet LVL
xxx ir nokavējuma nauda;
- par Zemi nodokļa parāds ir LVL xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet
LVL xxx ir nokavējuma nauda.
Ar 19.03.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./12/658 „Par piespiedu izpildi” SIA „xxx”
ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā
īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 04.04.2012. (ieskaitot). Brīdinājums
stājās spēkā 02.04.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā
minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no SIA „xxx” ir piedzenami šī lēmuma
piespiedu izpildes izmaksas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
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nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 11.punktu,
kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „xxx”, reģ. Nr. xxx, Madonā, par labu Madonas novada
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par
nekustamo īpašumu xxx, Madonas novadā, kas sastāv no zemesgabala (kadastra Nr. 7001 001
0273) un ēkām (kadastra Nr. xxx) LVL 1307,30 apmērā, kur LVL 1216,03 ir pamatparāds,
bet LVL 91,27 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „xxx”
ZIŅO: Helmuts PUJATS - Madonas novada pašvaldības jurists
Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziņo par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „xxx”, reģ. Nr. xxx,
adrese xxx, Madonā.
Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
SIA „xxx” pieder nekustamais īpašums xxx, Madonā, Madonas novadā, kas sastāv no
zemesgabala (kadastra Nr. xxx), turpmāk tekstā „Zeme”, un ēkām (kadastra Nr. xxx), turpmāk
tekstā „Ēkas”.
Madonas novada pašvaldība SIA „xxx” ir izsniegusi administratīvos aktus:
- 09.02.2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2011.gadam Nr. 11-12219, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām
LVL xxx un Zemi LVL xxx apmērā;
- 23.01.2012. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2012.gadam Nr. 12-4030, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Ēkām
LVL xxx un Zemi LVL xxx apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts
par 2011.gadu un 2012.gadu un uz 25.04.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir LVL
xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet LVL xxx ir nokavējuma nauda:
- par ēkām nodokļa parāds ir LVL xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet LVL
xxx ir nokavējuma nauda;
- par zemi nodokļa parāds ir LVL xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet
LVL xxx ir nokavējuma nauda.
Ar 19.03.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./12/657 „Par piespiedu izpildi” SIA „xxx”
ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā
īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 04.04.2012. (ieskaitot). Brīdinājums
stājās spēkā 02.04.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā
minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no SIA „xxx” ir piedzenami šī lēmuma
piespiedu izpildes izmaksas.
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Zvērināts tiesu izpildītājs Pašvaldībai paziņoja, ka uz Zemi un Ēkām tiek vērsta piedziņa.
Tāpēc Pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmo un trešo
daļu brīdinājumā iekļāva nekustamā īpašuma nodokļa summu par visu 2012.gadu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 11.punktu,
kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „xxx”, reģ. Nr. 57103000061, adrese xxx, Madonā, par
labu Madonas novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu xxx, Madonā, Madonas novadā, kas sastāv no
zemesgabala (kadastra Nr. xxx) un ēkām (kadastra Nr. xxx un -xxx) LVL xxx apmērā, kur
LVL xxx ir pamatparāds, bet LVL xxx ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V. V.
ZIŅO: Helmuts PUJATS - Madonas novada pašvaldības jurists
Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziņo par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no V.V., personas kods xxx,
adrese xxx, Madonā.
Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
V.V. pieder nekustamais īpašums xxx, Madonā, Madonas novadā – zeme (kadastra numurs
xxx), turpmāk tekstā „Zeme”.
Madonas novada pašvaldība V. V. ir izsniegusi administratīvos aktus:
- 10.02.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2010.gadam Nr. 10-1296, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
LVL xxx apmērā;
- 31.01.2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2011.gadam Nr. 11-6146, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
LVL xxx apmērā;
- 23.01.2012. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2012.gadam Nr. 12-5131, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
LVL xxx apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā
samaksāts par 2010., 2011. un 2012.gadu un uz 26.04.2012. nekustamā īpašuma nodokļa
parāds ir LVL xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet LVL xxx ir nokavējuma nauda.
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Ar 19.03.2012. brīdinājumu Nr. MNP/2.1.3.6./12/660 „Par piespiedu izpildi” V. V.
ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt nekustamā
īpašuma nodokli un nokavējuma naudu ne vēlāk kā līdz 04.04.2012. (ieskaitot). Brīdinājums
stājās spēkā 02.04.2012.. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudu brīdinājumā
minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāts. Tāpat no V.V. ir piedzenami šī lēmuma
piespiedu izpildes izmaksas.
Zvērināts tiesu izpildītājs Pašvaldībai paziņoja, ka uz Zemi tiek vērsta piedziņa.
Tāpēc Pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmo un trešo
daļu brīdinājumā iekļāva nekustamā īpašuma nodokļa summu par visu 2012.gadu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 11.punktu,
kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET

– NAV; ATTURAS– NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.V., personas kods xxx, adrese xxx, par labu Madonas
novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu
par nekustamo īpašumu xxx, Madonā, Madonas novadā – zeme (kadastra numurs xxx) LVL
xxx apmērā, kur LVL xxx ir pamatparāds, bet LVL xxx ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
28. Par pašvaldības rīcību saistībā ar M. C. iesniegumu
ZIŅO: Helmuts PUJATS - Madonas novada pašvaldības jurists
Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saņēma M.C., turpmāk tekstā
„Iesniedzējs”, (xxx.) 08.02.2012. iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par nekustamo
īpašumu „xxx”. Iesniedzējas iesniegums tika skatīts pašvaldības 29.03.2012. domes sēdē.
Iesniedzēja uzskata, ka ēku nekustamajam īpašumam būtu jāpieder Madonas novada
pašvaldībai, bet pašlaik pieder I.P., proti, lai arī I.P. uz ēku nekustamo īpašumu „xxx”
īpašuma tiesības tika atjaunotas ar tiesas spriedumu, taču tiesa, taisot spriedumu, balstījusies
uz viltotu dokumentu pamata. 01.07.1936. pirkuma līgumu, ar ko I.P. pamatoja ēku
nekustamā īpašuma ieguvi un kuru I.P. izsniedza arhīvā, ir viltojuši arhīva darbinieki. Tāpēc
nepieciešams iesniegt prokuratūrā iesniegumu par to, ka 01.07.1936. pirkuma līgums ir
viltots. Konstatējot, ka pirkuma līgums ir viltots, būs pamats iesniegt protestu par tiesas
spriedumu, ar kuru I.P. atjaunoja īpašuma tiesības uz ēkām, sakarā ar jaunatklātiem
apstākļiem.
Pašvaldības dome 29.03.2012. sēdē nolēma, ka jālemj jautājums par iespēju atgūt ēku
nekustamo īpašumu, kā arī par iespēju Iesniedzēju pilnvarot pārstāvēt pašvaldību jautājumā
par ēku nekustamā īpašuma atgūšanu.
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Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, , ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET
– NAV; ATTURAS – 1 (Valentīns RAKSTIŅŠ); Madonas novada pašvaldības dome

NOLEMJ:
1. Noraidīt vēstules nosūtīšanu LR Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību
aizsardzības departamentam par iespējamo dokumentu viltošanu.
2. Nedot pilnvarojumu M.C. pārstāvēt pašvaldību LR Ģenerālprokuratūrā.
29. Par finansējuma piešķiršanu dalībai J.Jurjāna XIV Starptautiskajā konkursā
„Jaunais mežradznieks”
ZIŅO: Solvita SERŽĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Izskatījusi Madonas mūzikas skolas direktora M.BERGA iesniegumu (reģistrēts Madonas
novada pašvaldībā 28.03.2012.Nr.MNP/2.1.3.2./12/864), noklausījusies S.SERŽĀNES
sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras,
Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt finansējumu LVL 50,00 (piecdesmit latu) Reiņa un Kārļa Jurkovsku dalībai
J.Jurjāna XIV Starptautiskajā konkursā „Jaunais mežradznieks” no izglītības pasākumu
budžetā atbalstam talantīgajiem skolēniem paredzētajiem līdzekļiem.
30. Par iespēju turpināt būvniecību uz zemes gabala Saules ielā 14, Madonā, Madonas
novadā
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Būvvaldē 2012.gada 20. martā saņemts SIA ,,Madonas ceļu
būves SIA” iesniegums atļaujas saņemšanai būvniecības veikšanai uz zemes Saules ielā 14,
Madonā. Būvinspektors Jānis Vilcāns konstatēja , ka šobrīd uz zemes gabala ar kadastra Nr.
7001 001 0135 esošā ēkas jaunbūve faktiski klasificējama kā patvaļīga būvniecība, jo uz
10.04.2012. ne būvvaldes ne SIA ,,Madonas ceļu būves SIA”, reģ. Nr. 47103000017, rīcībā
nav neviena būvniecības tiesības apliecinoša dokumenta.
Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību
kompetencē ir kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu prasības un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā
administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 1.panta 21.punktu, patvaļīga būvniecība — būvdarbi, kas
tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot Vispārīgajos
būvnoteikumos paredzētos gadījumus.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar
pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos
būvnoteikumos.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta piekto daļu, ja būvinspektora konstatētos
pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

24

pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieņemt vienu no šādiem
motivētiem lēmumiem:
1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai;
2) lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu u.tml.).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu
konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē
lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:
1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;
2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga - ja
piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības.
3) par administratīvā akta izdošanu - ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka
administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.
Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta piektā daļa nosaka, ja
būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt norādot
nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu.
Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod.
Piemērojamā tiesību norma (Būvniecības likuma 30.panta 5.daļa) dod iestādei arī rīcības
brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījuma izdot lēmumu par
iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Rīcības
brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts augstāks taisnīguma līmenis
individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var izmantot tikai šim nolūkam.
Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par
administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta
piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot
personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas
tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.
Ņemot vērā to, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams
sabiedrības ieguvums, pieņemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais
sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieņemts lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku
novēršanu, tas ir zemesgabala, būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, tādejādi ierobežojot
Būvniecības pasūtītāja tiesības turpināt objektu būvniecību atbilstoši būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Pieņemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, tas ir zemesgabala,
būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, būtiski tiktu ierobežotas Būvniecības pasūtītāja
tiesības turpināt būvniecību un patvaļīgi uzbūvētās būves nojaukšana šajā gadījumā nebūtu
lietderīga tamdēļ, ka tas radītu finansiālus zaudējumus pasūtītājam, tas ir, tiktu nojaukta
patvaļīgi uzbūvētā būve, kuru pēc būvatļaujas saņemšanas pasūtītājs atkal būvētu no jauna, kā
arī sabiedrība no šī procesa neiegūtu nekādu labumu, tieši otrādi, būvniecības process tiktu
pagarināts un papildus tiktu izlietoti gan cilvēku gan enerģētiskie, gan ekoloģiskie un finanšu
resursi, kā arī radīti lieki būvniecības atkritumi.
Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, kā arī piemērojot administratīvā
procesa principus, Madonas novada pašvaldības dome uzskata, ka nav konstatējams tāds
nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotās būvniecības turpināšana
nekustamajā īpašumā Saules ielā 14, Madonā, Madonas novadā, un pieņemams lēmums par
būvniecības radīto seko novēršanu. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu
minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi.
Tātad ir secināms, ka lēmuma pieņemšana par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu būtu
pretrunā ar samērības principu.
Tātad, no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir
secināms, ka nekustamā īpašumā Saules ielā 14, Madonā, Madonas novadā īpašniekam SIA
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,,Madonas ceļu būves SIA” ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā
īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, pēc
domes lēmuma pieņemšanas.
Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos
apstākļus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu,
63.panta pirmās daļas 1.punktu, Būvniecības likuma 30.panta 5.daļas 1.punktu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Būvniecības pasūtītajam SIA ,,Madonas ceļu būves SIA” atļaut turpināt būvniecību esošajā
ēkas jaunbūvē Saules ielā 14, Madonā, Madonas novadā un līdz 2012.gada 1. jūlijam izpildīt
sekojošus nosacījumus būvniecības turpināšanai:
1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Madonas
novada pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu biroja ēkas
būvniecībai Saules
ielā 14, Madonā, Madonas novadā;
1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada
pašvaldības
būvvaldē saņemt būvatļauju būvdarbu veikšanai.
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „AMETRS” 20.04.2012. iesniegumu
reģistra Nr. MNP\2.1.3.1.\12\1185 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala
„Vankini” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu.
Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības
likuma” 19.panta otro daļu, , atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Vankini” zemes vienības
apzīmējums Nr.70460030004 sadalīšanai.
2. Atdalāmajam zemes gabalam 26,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2.1. Atdalāmajam zemes gabalam 26,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, 100 metrus
plata josla katrā krastā.
150301- ceļa servitūta teritorija, 6m.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kv, 6,5 m attālumā uz katru pusi no līnijas ass.
130603 – ainavu aizsardzības zonas teritorija.
2.2. Atdalītajai zemes vienībai 26,0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Meža Vankini”,
Bērzaunes pagasts, Madonas novads.
3. Paliekošajam zemes gabalam 5,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101–zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.1. Paliekošajam zemes gabalam 5,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus.
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11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, 100 metrus
plata josla katrā krastā.
110502 – tauvas joslas teritorija gar Bērzaunes upi, 10m plata josla katrā krastā.
150301- ceļa servitūta teritorija, 6m.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20kv, 6,5 m attālumā uz katru pusi no līnijas ass.
130603 – ainavu aizsardzības zonas teritorija.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.,2. daļu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera,
LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
32. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7070002xxx
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
2012. gada 24. aprīlī saņemts M.K. iesniegums ar lūgumu noteikt zemes lietošanas
mērķi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx daļai, 3000kv.m. platībā. Minētā zemes
gabala daļa tiks iznomāta SIA xxx autoservisa būvniecībai.
Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” 9. panta 1. daļu, kas
nosaka, zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes
vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim
piekrītošo zemes platību, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

Nekustamam īpašumam zemes gabalam „xxx”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads,
kadastra apzīmējums xxx noteikt zemes lietošanas mērķi:
– Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas NĪLM kods 0401, 4,5 ha platībā.
– Komercdarbības objektu apbūve NĪLM kods 0801, 0,3 ha platībā.
– Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods,
0101, 8,7 ha platībā.
33. Par Gaiziņkalna zemes nomas līgumu
ZIŅO: Sanita SOMA – Madonas novada pašvaldības TIC vadītāja
Izskatījusi nomas līgumu un priekšlikumus par nomas līguma grozījumiem, un
noklausījusies Madonas novada pašvaldības tūrisma informācijas centra vadītājas Sanitas
Somas sniegto informāciju par Gaiziņkalna zemes gabala „Lejas Gaiziņi”, kas atrodas
Madonas novada Bērzaunes pagastā, kadastra numurs 70460010038, daļas 2,5 ha platībā
nomu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS,
Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV,
ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Parakstīt Nomas līgumu par zemes gabala daļas nomu „Lejas Gaiziņi”, Bērzaunes pagasts,
Madonas novads, kadastra numurs 70460010038, daļu 2,5 ha platībā.
34. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2. punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. pantu,
ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis
KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV,
ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada
budžeta grozījumiem” (Pielikumā)
35. Par Smeceres sila sporta un atpūtas bāzes loģistikas mājas aprīkošanu
ZIŅO: Gunārs IKAUNIEKS – sporta bāzes menedžeris
Noklausījusies G.Ikaunieka sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos
viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komitejas lēmumus, atklāti
balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS,
Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt finansējumu Smeceres sila sporta un atpūtas bāzes tiesnešu un loģistikas mājas
aprīkojuma iegādei no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem līdzekļiem līdz LVL
16003,89.
36. Par grozījumiem maksas pakalpojumos
ZIŅO: Gunārs IKAUNIEKS – sporta bāzes menedžeris
Noklausījusies G.Ikaunieka sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos
viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komitejas lēmumus, atklāti
balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS,
Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumus „Maksas pakalpojumi un samaksas apjoms Madonas novada
pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (apstiprināti Madonas novada
pašvaldības domes 29.10.2009.sēdē, protokols Nr.13, 13 punkts) sekojošā redakcijā:
Apstiprināt pakalpojumu cenas sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” (pielikums
pievienots protokolam).
37. Par FK Kalsnava treneru iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu jaunatnes komandām
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 10.aprīlī ir saņēmusi florbola komandas
Kalsnava treneru Helmuta Poļa un Intara Nikonova iesniegumu (reģistrēts Madonas novada
pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.2./12/956 ar lūgumu finansiāli atbalstīt piecu
bērnu un jauniešu florbola komandu piedalīšanos Latvijas florbola jaunatnes čempionātā
2012./2013.gada sezonā par summu LVL 3950,00.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M. Gailuma sniegto
informāciju, ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu
un attīstības komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga
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MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Atbalstīt komandu piedalīšanos bērnu un jaunatnes 2012./2013.gada sezonā piesaistot
bērnus arī no citiem pagastiem.
2.Pagastu pārvaldēm, kuru bērni piedalās čempionātā, segt izdevumus, kas saistīti ar licencēm
LVL 250,00 un transporta izdevumiem LVL 3000,00.
3. Piešķirt no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem līdzekļiem LVL 400,00 dalības
maksai un formu iegādei LVL 300,00 (kopā LVL 700,00) 2012./2013.gada sezonai.
38. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Alžāni” hokeja komandas „Madona”
finansiālajam atbalstam
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 10.aprīlī ir saņēmusi biedrības „Alžāni”
iesniegumu
(reģistrēts
Madonas
novada
pašvaldības
administrācijā
ar
Nr.MNP/2.1.3.2./12/995) ar lūgumu finansiāli atbalstīt hokeja komandu „Madona” dalībai
hokeja turnīros 2012./2013.gada sezonā.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu
tāmes līdzekļiem LVL 250,00, pārskaitot biedrībai „Alžāni”.
2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību „Alžāni” par finansējuma
piešķiršanu izlietošanu un pārskata iesniegšanu.
39. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas vieglatlētikas savienībai
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 30.martā ir saņēmusi Latvijas Vieglatlētikas
savienības iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar
Nr.MNP/2.1.3.1./12/886) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu, Latvijas
izlases dalībnieku Edgaru Eriņu, sakarā ar treniņnometni Spānijā 2012.gada aprīlī,
gatavojoties Olimpiskajām spēlēm Londonā, Eiropas čempionātam Helsinkos un Latvijas
Olimpiādei Liepājā.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu tāmes
līdzekļiem LVL 300,00, pārskaitot Latvijas Vieglatlētikas savienībai.
40. Par finansējuma piešķiršanu „Sporta klubs Metroons”
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
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Madonas novada pašvaldība 2012.gada 29.martā ir saņēmusi biedrības „Sporta klubs
Metroons” iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar
Nr.MNP/2.1.3.1./12/879) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu Latvijas
izlases kandidātu J. R. treniņu nometnes organizēšanai gatavojoties 2012.gada sezonai.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu
tāmes līdzekļiem LVL 150,00, pārskaitot biedrībai „Sporta klubs Metroons”.
2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs Metroons” par
finansējuma piešķiršanu izlietošanu un pārskata iesniegšanu.
41. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sporta centrs Samuraji”
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 23.martā ir saņēmusi biedrības „Sporta centrs
Samuraji” iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar
Nr.MNP/2.1.3.2./12/810) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistus, Latvijas
izlases dalībniekus Sanitu Mūrmani, Jāni Mūrmani un Rolandu Družoku, dalībai Eiropas
karatē čempionātā 2012.gada 10.- 13. maijs
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu S.M. - LVL 150,00 un R.D. – LVL 150,00 no Madonas novada
pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem, pārskaitot biedrībai „Sporta
centrs Samuraji”.
2.Atteikt finansējuma piešķiršanu J. M., jo 2012.gadā finansējums tika piešķirts.
3.Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību „Sporta centrs Samuraji” par
finansējuma piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu.
42. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Motosports Racing Team”
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 26.martā ir saņēmusi Valda Žuka iesniegumu
(reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.6./12/326) ar lūgumu
finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu Latvijas izlases kandidātu R.Ž. piedaloties
Eiropas un Pasaules čempionātos 2012.gada sezonā.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
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ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu
tāmes līdzekļiem LVL 150,00, pārskaitot biedrībai „Motosports Racing Team” un LVL
150,00 no Madonas pilsētas līdzekļiem kopā LVL 300,00.
2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību „Motosports Racing Team” par
finansējuma piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu.
43. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „AC Sports”
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 12.aprīlī ir saņēmusi biedrības „AC Sports”
iesniegumu
(reģistrēts
Madonas
novada
pašvaldības
administrācijā
ar
Nr.MNP/2.1.3.2./12/1035) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada Mārcienas pagasta
„Jurgārēs” notiekošo valsts mēroga sporta pasākumu šaušanas sportā 2012.gada sezonā.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu
tāmes līdzekļiem LVL 150,00, pārskaitot biedrībai ”AC Sports”.
2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību ”AC Sports” par finansējuma
piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu.
44. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „AC Sports” A. C. atbalstam
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 13.aprīlī ir saņēmusi A.C. iesniegumu (reģistrēts
Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.6./12/404) ar lūgumu finansiāli
atbalstīt dalību Pasaules un Eiropas čempionātos šaušanā pa lidojošu mērķi ar dalības maksas
segšanai.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu
tāmes līdzekļiem LVL 150,00, pārskaitot biedrībai ”AC Sports”.
2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību ”AC Sports” par finansējuma
piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu.
45. Par finansējuma piešķiršanu
ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators
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Madonas novada pašvaldība 2012.gada 16.aprīlī ir saņēmusi D.S. iesniegumu (reģistrēts
Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.2./12/1077) ar lūgumu
finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu D.S. un L.P. dalību Eiropas čempionātā
vieglatlētikā veterāniem Vācijā no 2012.gada 16.-25.augustam.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības
komiteju lēmumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu tāmes
līdzekļiem EUR 110,00 pārskaitot sacensību organizatoriem.
46. Par starptautiskā folkloras festivāla „Baltika 2012” darba grupas apstiprināšanu
ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs
Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas
ieteikumu, noklausījusies Jāņa KĻAVIŅA sniegto informāciju un deputātu izteiktos
priekšlikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt starptautiskā festivāla „Baltika 2012” darba grupu sekojošā sastāvā:
1.1. Daiga Elga Ābola - Madonas novada domes priekšsēdētāja vietniece;
1.2. Artis Kumsārs – folkloras pētnieks, deputāts;
1.3. Jānis Kļaviņš - kultūras nodaļas vadītājs;
1.4. Solvita Seržāne - izglītības nodaļas vadītāja;
1.5. Guntis Ķeveris - Madonas pilsētas pārvaldnieks;
1.6. Dzintra Stradiņa - sabiedrisko attiecību speciāliste;
1.7. Skaidrīte Strade - Madonas kultūras nama direktore;
1.8. Gunita Kļaviņa - Bērnu un Jauniešu centra direktore;
1.9. Ingrīda Grudule - folkloras kopas „Vērtumnieki” vadītāja;
1.10. Juris Marjuničs - pašvaldības kārtībnieks.
2. Par darba grupas vadītāju apstiprināt kultūras nodaļas vadītāju Jāni Kļaviņu.
47. Par SIA Vidusdaugavas SPAAO kapitāldaļām
ZIŅO: ĀRIS VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Vecumnieku novada domes 03.04.2012. vēstuli
Nr. 3-08/301 Par SIA Vidusdaugavas SPAAO kapitāldaļām (reģistrēta Madonas novada
pašvaldībā Nr.MNP/2.1.3.1./12/970).
Vecumnieku novada Domes 2012.gada 28.marta sēdē pieņemts lēmums piedāvāt SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” kapitāla daļu turētājiem iespēju iegūt Vecumnieku novada Domei
piederošās SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 459 kapitāla daļas, vienas daļas vērtība – viens lats,
kopējā daļu vērtība LVL 459,00.
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Noklausījusies Ā.Vilšķērsta sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus,
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Neiegūt Vecumnieku novada Domei piederošās SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 459
kapitāla daļas par vērtību LVL 459,00.
48. Par papildus finansējuma pieprasījumu ceļu uzturēšanai Aronas, Bērzaunes,
Liezeres un Vestienas pagastos
ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks
Madonas novada pašvaldības administrācijā saņemti četri iesniegumi no Aronas, Bērzaunes,
Liezeres un Vestienas pagasta pārvaldēm ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu ceļu
uzturēšanai pagastu teritorijā. Iesniegumiem pievienoti dati par veikto darbu apjomu ceļu
attīrīšanā no sniega 2012.gada pirmajos ziemas mēnešos. Kā papildus arguments papildus
finansējuma piešķiršanas nepieciešamībai norādīts pagastu ģeogrāfiskais stāvoklis –
atrašanās Vidzemes augstienē, kas ir teritorija ar lielāko sniega segas biezumu ziemas
periodā Madonas novadā.
Noklausījusies A.Lungeviča ziņojumu, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas
novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 16
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Aprīļa mēnesī palielināt finanšu plūsmu ceļu fondā visām pagastu pārvaldēm un Madonas
pilsētai Ls 26447,00 apmērā (viena mēneša ceļu fonda maksājuma apmērs), sadalot to pēc
pieņemtā aprēķina koeficienta.
2. Finanšu plūsmas palielināšanas nodrošināšanai izmantot ceļu fonda uzkrājuma atlikumu.
3. 2012.gada vasaras mēnešos atjaunot pašvaldības finanšu uzkrājumu ceļu fondā no
ikmēneša ieņēmumiem.
Pielikumā: aprēķins.

49. Par vienošanos peldbaseina pakalpojumu izmantošanai pašvaldības vajadzībām
ZIŅO: ĀRIS VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors
Āris Vilšķērsts iepazīstina ar Vienošanos par sadarbību starp Madonas novada
pašvaldību un SIA „AGRO FOOD HOLDING LILY” projektu. Madonas novada pašvaldība
vēlas nodrošināt ar peldēšanas nodarbībām novada izglītības 1.-12.klašu skolēnus un SIA
„AGRO FOOD HOLDING LILY” apņemas veikt publiska peldbaseina būvniecību uz
pašvaldībai piederošā zemes gabala Madonā, Gaujas ielā 13.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
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VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – 1 (Andris SAKNE), Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Vienošanās par sadarbību starp Madonas novada pašvaldību un SIA
„AGRO FOOD HOLDING LILY” projektu.
Pielikumā: Vienošanās par sadarbību projekts.
2. Pilnvarot Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru
parakstīt Vienošanos par sadarbību.
50. Par finansiālu atbalstu Madonas dzīvnieku patversmes attīstīšanai
ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors
Madonas novada pašvaldība 23.04.2012. ir saņēmusi Madonas dzīvnieku aizsardzības
biedrības iesniegumu ( reģistrēts 23.04.2012. ar Nr. MNP/2.1.3.2./12/1201) ar lūgumu sniegt
finansiālu atbalstu Madonas dzīvnieku patversmes attīstīšanai Praulienas pagasta
„Lazdonītēs”.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apmaksāt transporta izdevumus no Madonas novada pašvaldības budžeta atlikuma, 24
t smagajai automašīnai no Vācijas patversmes „Tierheim Laderburg” dzīvnieku patversmei
nepieciešamo priekšmetu atvešanai, atbilstoši veiktajai cenu aptaujai.
51. Par finansējumu ēku remontiem 2012.gadā
ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors
Novada pagastu pārvaldes 2012.gada budžeta veidošanas procesa ietvaros bija iesniegušas
pieprasījumus iestāžu ēku remontdarbu veikšanai par kopējo summu vairāk kā 430 000 Ls. Tā
kā 2012.gada budžeta līdzekļu apjoms nav pietiekams visu pieprasījumu apmierināšanai, ir
jānosaka prioritātes, kādu objektu sakārtošanai novirzīt pieejamos līdzekļus. Ir priekšlikums
kā vienu no prioritātēm noteikt ēdināšanas bloku sakārtošanu, kā arī ugunsdrošības
signalizācijas un zibensaizsardzības iekārtu uzstādīšanu objektos, kur par to neesamību ir
sastādīti kontrolējošo institūciju akti. Ir iesniegti pieprasījumi par finansējuma piešķiršanu
Ļaudonas pagasta apvienotās virtuves, Kalsnavas pamatskolas ēdināšanas bloka, Liezēres
pamatskolas ēdināšanas bloka un Barkavas pagasta apvienotās virtuves remontam, kā arī
ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Vestienas pamatskolā un Liezēres pamatskolas
pirmsskolas grupās un zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai Liezēres pamatskolas
pirmsskolas grupās.
Noklausoties Ā.Vilšķērsta informāciju un ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus,
atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis
KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS – 1 (Valentīns
RAKSTIŅŠ), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt līdzekļus pagastu pārvalžu iesniegtajās remonta un rekonstrukcijas darbu tāmēs
norādīto darbu veikšanai šādiem objektiem:
1.1. Ļaudonas pagasta apvienotās virtuves remontam;
1.2. Kalsnavas pamatskolas ēdināšanas bloka remontam;
1.3. Liezēres pamatskolas ēdināšanas bloka remontam;
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1.4. Barkavas pagasta apvienotās virtuves remontam;
1.5. Vestienas pamatskolas ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai;
1.6. Liezēres pamatskolas pirmsskolas grupu telpu ugunsdrošības signalizācijas
zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai.
2. Līdzekļus piešķirt pēc iepirkuma procedūru veikšanas, atbilstoši iesniegtajiem cenu
piedāvājumiem katrā objektā.
52. Par pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas noteikšanu
ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors
Jautājuma izskatīšana atlikta.
53. Par „Dokumentu aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
ZIŅO: Laima LIEPIŅA – Administratīvās nodaļas vadītāja
Dokumentu aprites kārtība Madonas novada pašvaldībā nosaka dokumentu vienotu
apriti novada pašvaldībā, tās centrālajā administrācijā, kā arī starp administrāciju un
pašvaldības iestādēm.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt „Dokumentu aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā” (pievienota
pielikumā).
2. Madonas novada pašvaldības amatpersonām un administrācijas darbiniekiem,
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, dokumentu apriti iestādē organizēt saskaņā ar
Dokumentu aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā ar 2012.gada 1.maiju.
54. Par līdzekļu piešķiršanu Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona brigādes Madonas nodaļa
ZIŅO: Gints ILVA – komandieris majors
Madonas novada pašvaldība 25.04.2012. ir saņēmusi Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas nodaļas 25.04.2012. divus
iesniegumus (reģistrēti ar numuriem MNP/2.1.3.2./12/1225, 1226) par līdzekļu piešķiršanu
dušas telpu remontam LVL 600,00 un LVL 1500,00 remontu veikšanai administratīvās ēkas
Saules ielā 8, Madonā kāpņu telpā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – 1 (Andris SAKNE), Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt finanšu līdzekļus līdz LVL 654,00 Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas nodaļas dušu telpu remontam no budžeta
nesadalītajiem līdzekļiem.
55. Par projekta pieteikuma „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada
Aronas pagasta izgāztuves „Lindes” Nr.70428/3006/PPV rekultivācija” iesniegšanu
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darbības
programmas
"Infrastruktūra
un
pakalpojumi"
papildinājuma
3.5.1.2.1.apakšaktivitātes "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju
rekultivācija" ietvaros izsludinātajam ES Kohēzijas fonda projektu konkursam
ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks
Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Piedalīties izsludinātajā ES Kohēzijas fonda konkursā darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes "Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija " ietvaros ar projektu “Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Madonas novada Aronas pagasta izgāztuves „Lindes” Nr.
70428/3006/PPV rekultivācija”;
2.Apstiprināt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā projekta plānoto kopējo
finansējuma apjomu LVL 461958,57 apmērā, t.sk. attiecināmās projekta izmaksas LVL
462 000, neattiecināmās projekta izmaksas LVL 0,00, tai skaitā ES Kohēzijas fonda
finansējums LVL 392664,78 un pašvaldības finansējums LVL 69293,79;
3.Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma
nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts Kasē LVL 69293,79 apmērā ar atlikto
maksājumu uz 5 gadiem un atmaksas termiņu uz 20 gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu
likmi;
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
56. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Latvijasmērnieks. lv” 25.04.2012.
iesniegumu reģistra Nr. MNP\2.1.3.2.\12\1238 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
zemes gabala „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu.
Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības
likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „xxx” zemes vienības
apzīmējums Nr.xxx sadalīšanai.
2. Atdalāmajam zemes gabalam 13,8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2.1. Atdalāmajam zemes gabalam 13,8 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
130603 –aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija.
2.2. Atdalītajai zemes vienībai 13,8 ha platībā piešķirt nosaukumu „xxx”, Vestienas
pagasts, Madonas novads.
3. Paliekošajam zemes gabalam 12,02 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101–zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.1. Paliekošajam zemes gabalam 12,02 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus.
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem.
120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju.
120402- aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju.
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130603 – aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.,2. daļu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera,
LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
57. Par sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukciju Melioratoru ielā – 1, Kusā
ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks
Agris Lungevičs iepazīstina par projekta gaitu. Projekta ieviešanas laiks no
15.09.2010.-15.09.2012. Apstiprinātās izmaksas no Latvijas Investīciju Attīstības aģentūras
puses: kopējas izmaksas – LVL 152824,99, ERAF finansējums (74,99%) – LVL 114603,46,
pašvaldības līdzfinansējums (25,01%) – LVL 38221,53. Faktiskās izmaksas, ņemot vērā
iesniegtos piedāvājumus (lētākais): kopējās izmaksas – LVL 380178,54, ERAF finansējums –
LVL 114603,46, pašvaldības līdzfinansējums 25,01% - LVL 38221,53 un neattiecināmās
izmaksas LVL 227 353,55, kopā LVL 265 575,08.
Projekta realizācijai Madonas novada pašvaldībai papildus jānodrošina LVL
227 353,55 finansējums.
Projektā veicamās aktivitātes: fasādes siltināšana, logu, durvju nomaiņa, jumta
rekonstrukcija, remontdarbi iekštelpās, iekšējo tīklu un sistēmu remontdarbi, lifta ierīkošana.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE Agris LUNGEVIČS Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Pārtraukt projekta realizāciju, iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu cenas, pārsniedz
projekta pieteikumā apstiprināto finansējuma apjomu.

58. Par Madonas kartinga trases jaunbūvi, Madonas novadā
ZIŅO: AGRIS LUNGEVIČS – Domes priekšsēdētāja vietnieks
Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs iepazīstina par
projekta ieviešanas gaitu. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Madonas kartinga trases
jaunbūvi paredzot asfaltbetona segas konstrukcijas un rekonstrukcijas darbus (izsludināts
iepirkums un iesniegti pretendentu piedāvājumi veicamajiem būvdarbiem). Projekta ietvaros
apstiprinātais kopējais finansējums 76 828,29 LVL, Lauku atbalsta dienesta finansējums –
10 500,00 LVL ( 75% ), Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – 66 328,29 (25 %).
Ņemot vērā iesniegtos pretendentu piedāvājumus iepirkuma procedūrā plānotās
būvdarbu izmaksas, ir sadārdzinājušās, nekā sākotnēji tika plānotas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

Turpināt iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un slēgt līgumu ar
iepirkuma procedūras uzvarētāju par būvdarbu veikšanu
59. Par Kalnagravas tautas nama rekonstrukciju, Sarkaņu pagastā
ZIŅO: AGRIS LUNGEVIČS – Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs iepazīstina par
projekta ieviešanas gaitu. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt "Kalnagravas tautas nama
rekonstrukciju” (izsludināts iepirkums un iesniegti pretendentu piedāvājumi veicamajiem
būvdarbiem) paredzot pabeigt kultūras nama piebūvi, kas ir izbūvēta 1. kārtas ietvaros,
sakārtot jumta segumu, sakārtot ventilācijas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus,
logu un durvju nomaiņu, apgaismojuma sakārtošana u.c. darbi. Projekta ietvaros apstiprinātais
kopējais finansējums 175 105,38 LVL , Lauku atbalsta dienesta finansējums – 129 176,10
LVL ( 90% ), Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – 45 929,28 (10 %). Ņemot vērā
iesniegtos pretendentu piedāvājumus iepirkuma procedūrā plānotās būvdarbu izmaksas, ir
sadārdzinājušās, nekā sākotnēji tika plānotas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

Turpināt iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un slēgt līgumu ar
iepirkuma procedūras uzvarētāju par būvdarbu veikšanu
Informatīvais jautājums:
Par NODOMU PROTOKOLU „Par siltumenerģijas, uzkarsēta ūdens veidā, piegādēm”
SIA „Madonas eko” pārstāvji Valdis ŠAPLAKS un Jānis PAEGLĪTIS iepazīstina ar ieceri
celt Madonā koģenerācijas staciju, nodrošinot Madonas pilsētas iedzīvotājus ar
siltumenerģiju. Prezentācija pielikumā.
Deputāti tika iepazīstināti ar Nodomu protokola projektu.

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts)

A.Ceļapīters

Protokolēja (personiskais paraksts)

L.Liepiņa
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