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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv
___________________________________________________________________________
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Madonā
2012.gada 31.oktobrī
Nr.23
Sēdi atklāj plkst.10.00
Sēdi slēdz plkst.17.00
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
Nepiedalās deputāti: Daiga Elga ĀBOLA – atrodas darba braucienā
Deputāts Valentīns RAKSTIŅŠ nepiedalās 2 - 43, 50, 51, 54 - 60, 62 - 64, 66,67,78,79,81
jautājumu izskatīšanās un balsojumā;
Deputātes Gunta KĻAVIŅA un Vanda MADERNIECE nepiedalās 78. jautājuma balsojumā
Sēdē piedalās administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors, Evita ZĀLE –
Juridiskās nodaļas vadītāja, Sanita SOMA – TIC vadītāja, Helmuta PUJATS – jurists, Sarmīte
KALNIŅA – ekonomiste, Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs, Ilona GLEIZDE –
teritorijas plānotāja, Elita STAUNE – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste,
Augusts APINIS - arhitekts
Pagastu pārvalžu vadītāji: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Elmārs
VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta
pārvaldes vadītājs, Staņislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs, Artūrs
VĪLE – BĒRZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs, Artis MŪRMANIS – Kalsnavas
pagasta pārvaldes vadītājs, Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs, Ināra
MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja, Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta
pārvaldes vadītāja, Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS
– Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Guntis
ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks, Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta
pārvaldes vadītājs, Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs
Pieaicinātās personas: Osvalds LUCĀNS – SIA „Madonas namsaimnieks” valdes loceklis,
Jānis LIEPIŅŠ – arhitekts
Egils KAZAKEVIČS – laikraksta „Stars” pārstāvis
Andrejs Ceļapīters piesaka papildus jautājumus sēdes darba kārtībai:
82. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu
atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārta
ar projekta pieteikumu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana Madonas
pilsētas 2. vidusskolā Skolas ielā 10, Madonā, Madonas novadā”

83. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar projekta
pieteikumu „Kompleksi risinājumi Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā Kļavu ielā 2,
Dzelzavas pagastā, Madonas novadā veicot ēkas siltināšanas darbus, ventilācijas sistēmas ar
rekuperāciju uzstādīšanu un energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu”
84. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar projekta
pieteikumu „Kompleksi risinājumi Liezēres pamatskolā Jaunatnes ielā 3, Ozolu ciemā,
Liezēres pagastā, Madonas novadā veicot ēkas siltināšanas darbus, ventilācijas sistēmas ar
rekuperāciju uzstādīšanu un energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu”
85. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar projekta
pieteikumu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana PII „Pasaciņa” Praulienas
pagasts, Madonas novadā”
86. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.D.
87. P ar pašvaldības meža zemes transformāciju
88. Par finansējuma piešķiršanu skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai
Sēdes vadītājs aicina balsot par 31.10.2012. Domes sēdes darba kārtību, 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:
APSTIPRINĀT Madonas novada pašvaldības domes 31.10.2012. sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par finansējumu būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada
Aronas pagasta Kusas ciemā” izstrādē
2. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.07.2012. lēmumā (protokols Nr.
17, 1.16.p.)
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.L.
4. Par pašvaldības mežu sanitārās vējgāžu izlases cirtes izsoles atkārtotu rīkošanu
5. Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem
6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
7. Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
8. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7068 002 0034, kas atrodas Madonas novada
Liezēres pagasta „Tirzas Skanuļos”, nosacītās cenas apstiprināšanu
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no R.L.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no A. D.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no D.M.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no D.V.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no D.K.
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14. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no K.D.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no M.C.
16. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem
17. Par bezīpašnieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu
18. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa bezstrīdus kārtībā no SIA „xxx”
20. Par Vestienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu
21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
22. Par SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu
23. Par nekustamā īpašuma „Stepes 3” Stepēs, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās
cenas apstiprināšanu
24. Par nekustamā īpašuma „Dzirnavas”, Veckalsnavā, Madonas novada Kalsnavas pagastā,
nosacītās cenas un nolikuma apstiprināšanu.
25. Par Madonas novada pašvaldības 30.08.2012 sēdes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”, prot.Nr.19. 4.p. izteikšanu citā redakcijā
26. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
27. Par zemes platības precizēšanu
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA xxx
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „xxx”
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no R.B.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.K.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no D.K.
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no D.K.
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.L.
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.L.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. M.
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.M.
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no S.O.
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.P.
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no L. S.
41. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
42. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
43. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
44. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
45. Par bezmantinieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu
46. Par finansējuma piešķiršanu Sarkaņu pagasta pārvaldes administratīvajai ēkai „Biksēre”,
Biksēres c., Sarkaņu pagasts, Madonas novads
47. Par nomātās zemes atsavināšanu B.L.
48. Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2012.gada oktobrī
49. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tarifa mainīgās daļas apstiprināšanu
50. Par Viešura (Kaķīšu) ezera nomu
51. Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)”
apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
52. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu 2013.gadam pasākumam „Vidzemes pavasara karnevāls
2013”
53. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
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54. Par struktūrvienību izveidošanu Madonas Bērnu un jauniešu centrā
55. Par grozījumiem Madonas Bērnu un jauniešu centra nolikumā
56. Par papildus finansējuma piešķiršanu tehnisko palīglīdzekļu iegādei Madonas
pansionātam
57. Par apvienotās virtuves izveidošanu Dzelzavas pagasta pārvaldē
58. Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.2 „Skolēnu autobusu izmantošanas
kārtība” apstiprināšanu
59. Par līdzfinansējuma līgumu slēgšanu Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam
60. Par bezīpašnieka mantu atzīto ēku (būvju) īpašumu „Rosība”, Barkavas pagastā, Madonas
novadā
61. Par gājēju pārejas labiekārtošanu Raiņa un Valdemāra bulvāra krustojumā un ceļa zīmju
uzstādīšanu pie Madonas pilsētas 1.vidusskolas Valdemāra bulvārī 6
62. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Kāla ezera padome”
63. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Biatlona Federācijai
64. Par finansējuma piešķiršanu BMX klubam
65. Par sporta darba organizācijas sistēmu Madonas novadā
66. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona brigādes Madonas daļai
67. Par SIA „Ošupes KU” pamatkapitāla palielināšanu
68. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pamatskolu amatu vienību sarakstos
69. Par grozījumiem Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte” amatu vienību
sarakstā
70. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
„Priedīte”
71. Par transporta izdevumu apmaksu Vestienas pagasta pirmsskolas audzēkņiem
72. Par finansējuma piešķiršanu ceļa izdevumu apmaksai izglītojamajiem Bērzaunes pagasta
pārvaldei
73. Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma izdošanai angļu valodā
74. Par tirgus statusa piešķiršanu Madonas autoostai
75. Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem 1.redakcijas nodošanu
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
76. Par projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma
izpildes termiņu
77. Par izmaksu sadārdzinājumu projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes
„Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un
„Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros
78. Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
79. Par studiju kredīta galvošanu E.A.
80. Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Sarkaņu komunālais
uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu
81.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
82. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu
atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārta
ar projekta pieteikumu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana Madonas
pilsētas 2. vidusskolā Skolas ielā 10, Madonā, Madonas novadā”
83. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar projekta
pieteikumu „Kompleksi risinājumi Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā Kļavu ielā 2,
Dzelzavas pagastā, Madonas novadā veicot ēkas siltināšanas darbus, ventilācijas sistēmas ar
rekuperāciju uzstādīšanu un energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu”
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84. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar projekta
pieteikumu „Kompleksi risinājumi Liezēres pamatskolā Jaunatnes ielā 3, Ozolu ciemā,
Liezēres pagastā, Madonas novadā veicot ēkas siltināšanas darbus, ventilācijas sistēmas ar
rekuperāciju uzstādīšanu un energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu”
85. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar projekta
pieteikumu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana PII „Pasaciņa” Praulienas
pagasts, Madonas novadā”
86. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.D.
87. Par pašvaldības meža zemes transformāciju
88. Par finansējuma piešķiršanu skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai
1. Par finansējumu būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada
Aronas pagasta Kusas ciemā” izstrādē
ZIŅO: ANDREJS PIEKALNS- Aronas 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” 2011. gada 4.oktobrī 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 350903.69 LVL, neattiecināmās ir
77198.81 LVL un projekta kopējās izmaksas ir 428102.50 LVL.
Projekta ietvaros noslēgto līgumu summas sastāda:
1.Tehniskā projekta izstrāde LVL 7063.15, PVN 22% LVL 1553.89;
2.Būvdarbu veikšana LVL 317091.57, PVN 21% LVL 66589.23;
3.Būvuzraudzība LVL 2390.50, PVN 21% LVL 502.01;
4. Autoruzraudzība LVL 850.00, PVN 21% LVL 178.50;
Noslēgto līgumu summa sastāda LVL 327395.22 PVN 22% un 21% ir LVL 68823.63
un kopējā summa ir LVL 396218.85.
Projekta realizācijas laikā SIA „Kusas Nami” ir saņēmis avansa maksājumu 50%
apmērā no projektam piešķirtās atbalsta summas 149134.07 LVL.
Saņemti starpmaksājumi MP Nr.1 – 6003.68 LVL.
Nepieciešamā summa projekta priekšfinansējumam un līdzfinansējumam sastāda LVL
191971,82.
Noklausoties Andreja Piekalna sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto pamatojumu,
ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas sēdes 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 - NAV,
ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt
projekta
Nr.
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā”
finansējuma apjomu bez PVN LVL 327395.22 apmērā, no tiem projekta kopējās
attiecināmās izmaksas LVL 327395.22, kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta
LVL 278285.94 apmērā, SIA „Kusas Nami” attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma
daļa LVL 49109.28 un neattiecināmo izmaksu (PVN) daļa ir LVL 68823.63
apmērā.
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2. ERAF projekta Nr Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005 „Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” līdzfinansējuma
nodrošināšanai Madonas novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts
kasē LVL 49109.28 apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3
gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA
„Kusas Nami”.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt kredīta ņemšanu LVL 49109.28
apmērā SIA „Kusas Nami”
pamatkapitāla
palielināšanai,
ERAF
projekta
Nr.
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas
novada Aronas pagasta Kusas ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma
nodrošināšanai.
4. Aizņēmumu izņemt 2013. gadā.
5. Madonas novada pašvaldība sniedz galvojumu aizņēmumam Valsts kasē vai
komercbankā
SIA
„Kusas
Nami”
projekta
Nr.
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas
novada Aronas pagasta Kusas ciemā” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL
191971.82. Aizņēmuma termiņš 12 mēneši.
6. SIA „Kusas Nami” aizņēmumu izņemt 2012. gadā.
7. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt galvojuma sniegšanu SIA „Kusas Nami” kredīta ņemšanai Valsts kasē vai
komercbankā
SIA
„Kusas
Nami”
projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas
novada Aronas pagasta Kusas ciemā” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL
191971.82.
8. Aizņēmuma un galvojuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības
budžetu.
2. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.07.2012.
lēmumā
(protokols Nr. 17, 1.16.p.)
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS - Aronas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldībā 2012.gada oktobrī saņemts Aronas pagasta pārvaldes
(turpmāk tekstā – pārvalde) iesniegums „Par lēmuma atcelšanu” ar lūgumu, atcelt Madonas
novada pašvaldības domes 31.07.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.17) 1.16.punktu par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu I.C., xxx, Madonas novadā, uz nekustamā
īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, otro zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7042 010 0957 un platību 0.0967 ha.
31.07.2012. zemes lietošanas tiesības I.C. tika izbeigtas, pamatojoties uz domes lēmuma
Nr. 17 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.1.16.punktu (protokols Nr.17) saskaņā ar
29.06.2012. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vēstulē nr.2-04-V/288 „Par
ziņu došanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.” sniegto informāciju un „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „Juridiskajām un fiziskajām personām,
kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja
līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju
sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka".
24.10.2012. pārvaldē saņemts Latvijas Hipotēku un zemes bankas līgums Nr.48/P0797
par zemes izpirkšanu, ar kuru I.C. izpērk zemi zemes īpašumam „xxx”, kas atrodas Madonas
rajona Aronas pagasta teritorijā, 0.0967 ha platībā.
Noklausījusies A.Piekalna sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
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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:
Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 31.07.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.17)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.1.16.punktu par zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanu I.C.i, dzīvojošai xxxx, Madonā, Madonas novadā, uz nekustamā īpašuma
„xxxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, otro zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7042
010 0957 un platību 0.0967 ha.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a,
Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.L.
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS - Aronas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.L., personas kods xxx, adrese: xxx, Madonas novads, LV-4801.
Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, juridiskā
adrese: L.Laicena iela 9-113, Valmiera, LV-4201, 2012.gada 11.oktobra pieprasījumā
Nr.14887, izpildu lietas Nr.2066/12 (reģistrēts Aronas pagasta pārvaldē 24.10.2012. ar Nr.
ARO/4-03/12/278-I) lūdz sniegt ziņas par nekustamā īpašuma “xxx” nodokļa parādu, kas
reģistrēts uz V.L., p.k.xxx vārda.
Nekustamam īpašumam „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7042 006
xxx) aprēķinātais nodoklis par zemi pēc stāvokļa uz 25.10.2012. sastāda Ls 141.59 (viens
simts četrdesmit viens lats 59 santīmi), tai skaitā: pamatparāds Ls 93.30, nokavējuma nauda
Ls 48,29.
Aronas pagasta pārvalde V.L. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā
īpašuma nodokli:
2010.gadam – 16.02.2010. Nr. 10-451, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi Ls 6.62 apmērā;
2011.gadam – 18.01.2011. Nr.11-1696, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi Ls 8.28 apmērā;
2012.gadam – 18.01.2012. Nr. 12-867, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi Ls 10.35 apmērā.
Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/151 V.L. tika nosūtīts
atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 131.82) un
pienākumu līdz 2012.gada 22.jūnijam nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma
naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā
labprātīgi netika samaksāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
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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. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.L., personas kods xxx, adrese: xxx, LV-4801, par labu
Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas
pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa parādu Ls 93.30 (deviņdesmit trīs
lati 30 santīmi; nokavējuma naudu – Ls 48.29 (četrdesmit astoņi lati 29 santīmi, kopā – Ls
141.59 (viens simts četrdesmit viens lats 59 santīmi), 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.
4. Par pašvaldības mežu sanitārās vējgāžu izlases cirtes izsoles atkārtotu rīkošanu
ZIŅO: Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta pirmo daļu: „Ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar
augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var
pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.”
Pamatojoties uz Dzelzavas pagasta pārvaldes mežu apsaimniekošanas projektu, saskaņā
ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta pirmo daļu, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas lēmumu,
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, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS, PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atkārtoti nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošās mežu saimniecības „Dzelzava”
1.kvartāla 7.nogabala cirsmas sanitāro vējgāžu izlases cirti ar zemes kadastra apzīmējumu
7050 008 0081 1,4 ha platībā, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošanu atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nosacīto cenu – izsoles sākumcenu Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati 00 santīmi).
3. Apstiprināt atkārtotas izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā).
4. Uzdot Dzelzavas pagasta pārvaldei rīkot cirsmas atkārtotu izsoli.
5. Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem
ZIŅO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada Dzelzavas pagasta
pārvaldes 2012.gada 16.oktobra iesniegumu Nr. DZE/1-10/12/104 ar lūgumu pieņemt
lēmumu par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem.
Ņemot vērā Dzelzavas pagasta pārvaldes iesniegumu, vadītāja sniegto informāciju un
deputātu viedokļus, Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes
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 - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ
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Izdarīt sekojošus grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā:
2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Summa
Kods
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
3312 Bāriņtiesa
Izdevumi kopā
150
2300 Krājumu iegāde
150 Benzīna iegāde klientu apsekošanai
6101 Dzīvojamā fonda uzturēšana
Izdevumi kopā
3998
1100 Atalgojums
300 Bērzu iela 13a logu nomaiņa kāpņu telpās
Darba devēja sociālās
1200 apdrošināšanas
75
obligātās iemaksas
Remonts Bērzu 23, neapdzīvoto dzīvokļu
2200 Pakalpojumi
3623 apkurei
Zemes īpašuma uzmērīšana un nekustamā
6202
īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā
Izdevumi kopā
799
2200 Pakalpojumi
799 Zemes gabala iemērīšana pie pansionāta
6400 Ielu apgaismošana
Izdevumi kopā
980
2200 Pakalpojumi
980 Elektroenerģija
8110 Sporta pasākumi
Izdevumi kopā
140
2200 Pakalpojumi
140 Zāles pļaušana stadionā
9601 Skolēnu pārvadājumi
Izdevumi kopā
600
Ceļa izdevumi vidusskolēniem mūzikas,
6200 Transporta izdevumu kompensācija
600 mākslas skolas audzēkņiem
9111 PII "Rūķis"
Izdevumi
1675
Siltumskaitītāja uzstādīšanas izdevumiem,
2200 Pakalpojumi
1675 apkurei
10911 Sociālās palīdzības darbinieks
Izdevumi kopā
185
Transporta izdevumi uz krīzes centru
2200 Pakalpojumi
80 Rugājos
2300 Krājumu iegāde
105 Benzīna iegāde klientu apsekošanai
KOPĀ
8527
t.sk. no atlikuma
8527
2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)
8212 Dzelzavas 2.bibliotēka
Izdevumi kopā
0
-300
2200 Pakalpojumi
300 grāmatu iegādei
5200 Pamatlīdzekļu iegāde
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4. Speciālā budžeta izdevumu grozījumi
4.1.
Piešķirt finansējumu
5600 Pārējās vides aizsardzība
Izdevumi kopā
3294
2200 Pakalpojumi
1944
5200 Pamatlīdzekļu iegāde
1350
KOPĀ
3294
t.sk. no atlikuma
3294
6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO: Jānis SIRMAIS- Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem
lietotājiem, kuri līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar
Hipotēku banku, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldībai ir jāpieņem un jāiesniedz VZD lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
bijušajam zemes lietotājam.
Saskaņā ar 2012.gada 29.jūnija VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Madonas biroja
atsūtīto pārskata sarakstu Nr.2-04-V/2888 un 2012.gada 5.oktobra vēstuli Nr.2-04-V/4470,
Liezēres pagasta administratīvajā teritorijā zemes lietošanas tiesības izbeidzas sekojošiem
zemes vienību lietotājiem:
N.p.k. Lietotāja vārds, uzvārds

Kadastra
apzīmējums

Platība (ha)

1.
2.
3.

2,9371
1,14
19,1
0,8
Minētās personas, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības
uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas.
Noklausījusies J.Sirmā sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktu un 25.panta 2.1 daļu, ņemot vērā 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, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars
UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS, PRET - NAV,
ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām sekojošiem
zemes lietotājiem:
1.1. xxx zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx-2,9371 ha
1.2. xxx zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx- 1,14 ha
1.3. xxx zemes vienībai ar kad.apz.xxx-19,1 ha un xxxx-0,8 ha
2. Noteikt, ka zemes vienības ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem:
xxx-2,9371 ha
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xxx-1,14 ha
xxx-19,1 ha
xxx-0,8 ha
ir pašvaldībai piekritīgā zeme.
3. Uzdot Liezēres pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziņojumus par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.
4. Uzdot Liezēres pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem,
ievērojot 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” nosacījumus.
7. Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Liezēres pagasta pārvaldes grozījumus
Liezēres pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 Liezēres pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā:
1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:
kods
nosaukums
Summa LVL
04.1.0.0.
Nekustamā īpašuma nodoklis
9000
08.6.0.0.
Ieņēmumi no kontu atlikumiem
25
10.4.0.0.
Ieņēmumi no soda naudas
500
13.1.0.0.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma
8220
pārdošanas
18.6.0.0.
Valsts budžeta transferti
2952
21.4.0.0..
Pārējie pašu ieņēmumi
651
Kopā
21 348
t.sk. uz izdevumiem
21 348
1.2.Samazināt plānotos ieņēmumus:
kods
nosaukums
Summa
21.3.0.0.
Maksas pakalpojumi
-2652
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt finansējumu:
kods
nosaukums
Summa paskaidrojums
LVL
01.11
Pārvalde
Izdevumu palielinājums kopā
2793
2300
Materiālu un inventāra iegāde
1500
1500
5200
Pamatlīdzekļu iegāde
1293
datori
03.112
Bāriņtiesa
Izdevumu palielinājums kopā
130
2300
Materiālu un inventāra iegāde
130
06.30
Ūdenssaimniecība
Izdevumu palielinājums kopā
3865
2200 Pakalpojumi
3500
11

5200 Pamatlīdzekļu iegādei
Teritoriju labiekārtošana
Izdevumu palielinājums kopā
1100 Darba alga
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
08.211
Liezēres bibliotēka
Izdevumu palielinājums kopā
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
2200 Pakalpojumi
2300 Materiālu iegāde
08.2.12
Mēdzūlas bibliotēka
1100 Atalgojums

365 sūknis

06.602

1200 Darba devēja sociālie maksājumi
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
2200 Pakalpojumi
08.230
Kultūras nams
Izdevumu palielinājums kopā
2300 Materiālu un inventāra iegāde
08.300
Informatīvais izdevums „Liezēre
vakar, šodien, rīt...”
Izdevumu palielinājums kopā
1100 Atalgojums
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
2200 Pakalpojumi
08.400
Atbalsts sabiedriskajām
organizācijām
Izdevumu palielinājums kopā
2200 pakalpojumi
2300 Materiālu iegāde
09.21
Pamatskola
Izdevumu palielinājums kopā
2300 materiāli
5200 Pamatlīdzekļu iegāde

09.60

Skolēnu ceļa izdevumu
kompensācija
Izdevumu palielinājums kopā
6292 Transporta izdevumu kompensācijas
Izdevumu palielinājums kopā
t.sk. no ieņēmumu palielinājuma
no izdevumu samazinājuma

942
712
230
2910
10
1600 Logu maiņa
1300 remontmateriāli
1434
295 Līgumdarbs
remontam
109
20
1010 Logu maiņa
1365
1365

756
520
126
110

345
50
295
17 611
2504 remontmateriāli
15 107 Ēdināšanas
bloka remonts,
virtuves
iekārtas

1136
1136
33 287
18 696
3416

no atlikuma 11175
2.2. samazināt izdevumus:
kods
nosaukums
01.720
Parādu darījumi
Izdevumi kopā samazinājums

Summa
-816
12

paskaidrojums

4230 Aizņēmuma procentu maksājumi
06.602

Koplietošanas teritorijas
apsaimniekošana
Izdevumu samazinājums kopā
2200 pakalpojumi
2300 Materiālu iegāde
Izdevumu samazinājums kopā

-816

-2600
-1600
-1000
-3416

2.3.Mainīt finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)
kods
nosaukums
summa
01.111
Pārvalde
Izdevumi kopā
0
1100
Atalgojumi
1200
Darba devēja sociālie maksājumi
03.200
Ugunsdzēsība
Izdevumi kopā
0
1100 Atalgojums
-14
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
14
06.6011
Ozolu komunālā saimniecība
Izdevumi kopā
0
1100 Atalgojums
-488
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
488
06.6012
Liezēres komunālā saimniecība
Izdevumi kopā
0
1100 Atalgojums
-274
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
274
08.100
Sporta pasākumu organizēšana
Izdevumi kopā
0
1100 Atalgojums
-440
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
-92
2200 Pakalpojumi
618
2300 Materiālu iegāde
-86
08.2.11
Liezēres bibliotēka
Izdevumi kopā
0
1100 Atalgojums
-61
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
61
2400 Preses abonēšana
300
5200 Pamatlīdzekļu iegāde
-300
08.212
Mēdzūlas bibliotēka
Izdevumi kopā
0
2400 Preses abonēšana
198
5200 Pamatlīdzekļu iegāde
-198
08.230
Kultūras nams
Izdevumi kopā
0
1100 Atalgojums
-99
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
99
09.111
Pirmsskolas izglītības grupas
tehniskie darbinieki
Izdevumi kopā
0
13

-634
634

1100
1200
2200
5200

atalgojums
-326
Darba devēja sociālie maksājumi
326
pakalpojumi
-3306
pamatlīdzekļi
3306
09.112
Pirmsskolas pedagoģisko
darbinieku pašvaldības finansējums
Izdevumi kopā
0
1100 atalgojums
-421
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
421
09.113
Pirmsskolas pedagoģisko
darbinieku 5-6 apmācība
Izdevumi kopā
0
1100 atalgojums
-126
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
126
09.210 Pamatskola
Izdevumi kopā
0
1100 atalgojums
-547
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
547
10.702
BJĀAC Ozoli
Izdevumi kopā
0
1100 Atalgojums
-855
1200 Darba devēja sociālie maksājumi
855
2300 Materiālu iegāde
-680
5200 Pamatlīdzekļu iegāde
500
6255 Pabalsts bāreņiem
180
10.910
Pārējā sociālā palīdzība
Izdevumi kopā
0
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
33
2300 Materiālu iegāde
-33
3. Veikt grozījumus speciālajā budžetā pa EKK kodiem
kods
nosaukums
summa
06.604
Autoceļu uzturēšana
Izdevumi kopā
0
2200 pakalpojumi
-2052
2300 Materiālu iegāde
1500
5200 Pamatlīdzekļu iegāde
552
8. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7068 002 0034, kas atrodas Madonas
novada Liezēres pagasta „Tirzas Skanuļos”, nosacītās cenas apstiprināšanu
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
2012.gada 27.septembrī Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Tirzas Skanuļi”, Liezēres pagasts, Madonas novads
atsavināšanu” (prot.Nr.21; 26.p.), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu, „Tirzas Skanuļi”, Liezēres pagasts, Madonas novads ar kadastra Nr.7068
002 0034 ar platību 36.04 ha.
Nekustamais īpašums „Tirzas Skanuļi”, Liezēres pagasts, Madonas novads, ar
kadastra apzīmējumu 7068 002 0034 atrodas Liezēres pagasta teritorijā un sastāv no viena
zemes gabala 36.04 ha platībā, ir reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļas Liezēres pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 9903 uz Madonas novada pašvaldības vārda.
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Madonas novada pašvaldībai 20.05.2011. ir noslēgts zemes nomas līgums
Nr.2.4.7./43-12 ar xxx, personas kods xxx, par minētā īpašuma nomu no 20.05.2011. līdz
31.12.2020.
Pilnvarotā persona – xxx, dzīvesvietas adrese: xxx.
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta septīto daļu
nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.
2012.gada 11.oktobrī nekustamā īpašuma „Tirzas Skanuļi” novērtēšanu ir veicis
Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācijas vērtētāja asistents Māris Kauliņš (īpašumu vērtētāja
asistenta apliecība Nr.77, statuss piešķirts 31.07.2001, asistenta kurators vērtētājs Jānis
Freibergs, vērtētāja sertifikāta nr.5).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst
viens zemes gabals ar platību 36.04 ha, tirgus vērtība 2012.gada 11.oktobrī ir Ls xxx.
Nekustamā īpašuma „Tirzas Skanuļi” zemesgabala (kadastra Nr.7068 002 0034)
kadastrālā vērtība ir 2543,00.
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 47.pantu publiskas
personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita
attiecīgās publiskās personas budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru
kabineta paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar 01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to
iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas
personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta
pārvalde ir veikusi pakalpojuma apmaksu Ls 363,00 (trīs simti sešdesmit trīs lati 00 santīmi)
apmērā.
Noklausījusies J.Sirmā sniegto informāciju, pamatojoties uz „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.pantu, 44.panta pirmo daļu,
01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu, ņemot vērā 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, 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 Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Tirzas Skanuļi”, Liezēres
pagasts, Madonas novads, kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7068 002
0034 un platību 36,04 ha, nosacīto cenu Ls xxx
2. Nodot atsavināšanai – pārdot nekustamo īpašumu „Tirzas Skanuļi”, Liezēres pagasts,
Madonas novads (kadastra Nr.7068 002 0034), 36.04 ha platībā zemes nomniekam xxx
3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt nomnieka pilnvarotai personai xxx, nekustamā īpašuma
atsavināšanas piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no xxx
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sirmais ziņo
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
Izvērtējot Liezēres pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
xxx pieder nekustamais īpašums „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads- zeme
(kad.Nr.xxx).
Liezēres pagasta pārvalde xxx ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma
nodokli:
15

-2010.gadam-05.02.2010. Nr.10-581, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 127.50 apmērā;
-2011.gadam- 18.01.2011. Nr.11-1899, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 74.81 apmērā;
-2012.gadam- 25.01.2012. Nr.12-7565, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 78.27 apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi uz 01.08.2012. sastāda Ls 271.36
apmērā, kur Ls 221.95 ir pamatparāds, bet Ls 49.41 ir nokavējuma nauda.
Ar 15.08.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. LIE/3-07/12/17 xxxx tika nosūtīts
atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam un pienākumu līdz 2012.gada 15.septembrim
nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis
un nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīdus kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā 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, 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 xxx, par labu Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta
pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads (kad.Nr.xxx) nodokļa
parādu Ls 271.36 (divi simti septiņdesmit viens lats 36 santīmi) apmērā, kas ietver
-nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zem i- Ls 221.95
-nokavējuma naudu - Ls 49.41,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no xxx
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sirmais ziņo
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
Izvērtējot Liezēres pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
xxx pieder nekustamais īpašums „xx”, Liezēres pagasts, Madonas novads- zeme (
kad.Nr.xxx).
Liezēres pagasta pārvalde xxx ir nosūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā
īpašuma nodokli:
-2010.gadam - 03.02.2010. Nr.10-344, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 21.56 apmērā;
-2011.gadam - 18.01.2011. Nr.11-1232, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 19.64 apmērā;
-2012.gadam - 24.01.2012. Nr.12-6441, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 19.97 apmērā.

16

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi uz 01.08.2012. sastāda Ls 205.82
apmērā, kur Ls 127.81 ir pamatparāds, bet Ls 78.01 ir nokavējuma nauda.
Ar 15.08.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. LIE/3-07/12/34 xxx tika nosūtīts atgādinājums
par parādu pašvaldības budžetam un pienākumu līdz 2012.gada 15.septembrim nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā 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, 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 xxx, par labu Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta
pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads (kad.Nr.xxx) nodokļa
parādu Ls 205,82 ( divi simti pieci lati 82 santīmi) apmērā, kas ietver
-nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - Ls 127,81
-nokavējuma naudu- Ls 78,01,
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.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no xxx
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sirmais ziņo
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
Izvērtējot Liezēres pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
xxx pieder nekustamais īpašums „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads- zeme
(kad.Nr.xxx).
Liezēres pagasta pārvalde xxx ir nosūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā
īpašuma nodokli:
-2010.gadam-01.02.2010. Nr.10-70, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Ls 85.45 apmērā;
-2011.gadam- 20.01.2011. Nr.11-21623, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 78.74 apmērā;
-2012.gadam- 23.01.2012. Nr.12-4919, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 61.58 apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi uz 01.08.2012. sastāda Ls 316.87
apmērā, kur Ls 245.53 ir pamatparāds, bet Ls 71.34 ir nokavējuma nauda.
Ar 15.08.2012. brīdinājuma vēstuli Nr.LIE/3-07/12/2 xxx tika nosūtīts atgādinājums
par parādu pašvaldības budžetam un pienākumu līdz 2012.gada 15.septembrim nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti.
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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 daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā 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, 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 xxx, personas kods xxx, par labu Madonas novada pašvaldības
Liezēres pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads
(kad.Nr.70680050054) nodokļa parādu Ls 316.87 ( trīs simti sešpadsmit lati 87 santīmi)
apmērā, kas ietver
-nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - Ls 245,53
-nokavējuma naudu - Ls 71,34,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no xxx
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sirmais ziņo
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
Izvērtējot Liezēres pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Dacei Veidemanei pieder nekustamais īpašums „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novadszeme( kad.Nr.xxx).
Liezēres pagasta pārvalde xxx ir nosūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā
īpašuma nodokli:
-2010.gadam-08.02.2010. Nr.10-690, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 70.53 apmērā;
-2011.gadam- 22.01.2011. Nr.11-21760, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 95.06 apmērā;
-2012.gadam- 26.01.2012. Nr.12-8422, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 71,90 apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi uz 01.08.2012. sastāda Ls 244,82
apmērā, kur Ls 201,44 ir pamatparāds, bet Ls 43.38 ir nokavējuma nauda.
Ar 15.08.2012. brīdinājuma vēstuli Nr.LIE/3-07/12/19 Dacei Veidemanei tika nosūtīts
atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam un pienākumu līdz 2012.gada 15.septembrim
nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis
un nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas
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11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīdus kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā 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, 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 xxx, personas kods xxx, par labu Madonas novada pašvaldības
Liezēres pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads
(kad.Nr.xxx) nodokļa parādu Ls 244,82 ( divi simti četrdesmit četri lati 82 santīmi) apmērā,
kas ietver
-nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - Ls 201,44
-nokavējuma naudu- Ls 43,38,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no xxx
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sirmais ziņo
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx.
Izvērtējot Liezēres pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
xxx pieder nekustamais īpašums „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads- zeme
(kad.Nr.xxx).
Liezēres pagasta pārvalde Dzintaram Kalniņam ir nosūtījusi maksāšanas paziņojumus
par nekustamā īpašuma nodokli:
-2010.gadam-05.02.2010. Nr.10-586, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 125.79 apmērā;
-2011.gadam- 19.01.2011. Nr.11-2365, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 76.18 apmērā;
-2012.gadam- 26.01.2012. Nr.12-8052, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 80,19 apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi uz 01.08.2012. sastāda Ls 432.92
apmērā, kur Ls 325.77 ir pamatparāds, bet Ls 107.15 ir nokavējuma nauda.
Ar 15.08.2012. brīdinājuma vēstuli Nr.LIE/3-07/12/18 xxx tika nosūtīts atgādinājums
par parādu pašvaldības budžetam un pienākumu līdz 2012.gada 15.septembrim nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā 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, 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. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no xxx, personas xxx, par labu Madonas novada pašvaldības
Liezēres pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads
(kad.Nr.70680040001) nodokļa parādu Ls 432.92 (četri simti trīsdesmit divi lati 92 santīmi)
apmērā, kas ietver
-nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - Ls 325,77
-nokavējuma naudu - Ls 107,15,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no xxx
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sirmais ziņo
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx. Izvērtējot Liezēres
pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
xxx pieder nekustamais īpašums „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads- zeme(
kad.Nr.xxx).
Liezēres pagasta pārvalde xxxx ir nosūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā
īpašuma nodokli:
-2010.gadam-01.02.2010. Nr.10-23, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Ls 36,76 apmērā;
-2011.gadam- 26.01.2011. Nr.11-404, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 32,18 apmērā;
-2012.gadam- 23.01.2012. Nr.12-4737, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 34,55 apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi uz 01.08.2012. sastāda Ls 417.74
apmērā, kur Ls 256.06 ir pamatparāds, bet Ls 161.68 ir nokavējuma nauda.
Ar 15.08.2012. brīdinājuma vēstuli Nr.LIE/3-07/12/1 xxx tika nosūtīts atgādinājums
par parādu pašvaldības budžetam un pienākumu līdz 2012.gada 15.septembrim nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā 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, 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 xxx, personas kods xxx, par labu Madonas novada pašvaldības
Liezēres pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads (
kad.Nr.70680090056) nodokļa parādu Ls 417,74 ( četri simti septiņpadsmit lati 74 santīmi)
apmērā, kas ietver
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-nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - Ls 256,06
-nokavējuma naudu- Ls 161,68,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no xxx
ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sirmais ziņo
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx.
Izvērtējot Liezēres pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
xxx pieder nekustamais īpašums „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads- zeme (kad.Nr.
xxx).
Liezēres pagasta pārvalde xxx ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā
īpašuma nodokli:
-2010.gadam-08.02.2010. Nr.10-926, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 465.97 apmērā;
-2011.gadam- 20.01.2011. Nr.11-2836, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 462.63 apmērā;
-2012.gadam- 27.01.2012. Nr.12-9362, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi Ls 491.44 apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi uz 01.08.2012. sastāda Ls 1212.06
apmērā, kur Ls 960.09 ir pamatparāds, bet Ls 251.97 ir nokavējuma nauda.
Ar 15.08.2012. brīdinājuma vēstuli Nr.LIE/3-07/12/26 xxx tika nosūtīts atgādinājums
par parādu pašvaldības budžetam un pienākumu līdz 2012.gada 15.septembrim nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda brīdinājumā minētajā termiņā labprātīgi netika samaksāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā 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, 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 xxx, par labu Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta
pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads ( kad.Nr.xxx
nodokļa parādu Ls1212.06 ( viens tūkstotis divi simti divpadsmit lati seši santīmi) apmērā,
kas ietver
-nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi - Ls 969,09
-nokavējuma naudu - Ls 251,97,
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.
16. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta grozījumiem
ZIŅO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada
17.oktobra vēstuli Nr.LAZ/1-10/12/42 ar lūgumu pieņemt lēmumu par Lazdonas pagasta
pārvaldes 2012.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izmaiņām:
Ņemot vērā Lazdonas pagasta pārvaldes vēstuli, ņemot vērā 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, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS,
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā un
speciālajā budžetā:
1.Pamatbudžeta grozījumi:
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus
Summa
Kods
Nosaukums
LVL
04.100
Nekustamā īpašuma nodoklis
1 000
13.100

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas
Kopā
t.sk. uz izdevumiem
uz atlikumu

1 950
2 950
2 950

1.2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi:
Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)
Summa
Kods
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
01.100
Pagasta pārvalde
Izdevumi kopā
1100 Atalgojums
-272 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai
1200 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja
preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā
5000
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374 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai
-102 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai

Kods
06.103

Nosaukums
Pārējā citur neklasificētā pašvaldības
teritorija
Izdevumi kopā
2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja
preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā
5000

Kods
08.210

-145 Inventāra- lāpstu, grābekļu,
maisu, darba cimdu iegādei
145
Inventāra- lāpstu, grābekļu,
maisu, darba cimdu iegādei
Summa
LVL
Paskaidrojums

Nosaukums
Lazdonas bibliotēka
Izdevumi kopā
1100 Atalgojums

-61 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai

1200 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas

86 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai

2100 Komandējumi un dienesta braucieni
2200 Pakalpojumi

-69 2013.gada preses abonēšanai
-25 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai
69 2013.gada preses abonēšanai

2400 Grāmatas un žurnāli

Kods
08.290

Summa
LVL
Paskaidrojums

Nosaukums
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Izdevumi kopā
1100 Atalgojums
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Summa
LVL
Paskaidrojums
no NĪN ieņēmumu
300 palielinājuma
-102 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai

1200 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas

Kods
09.110

Nosaukums
Lazdonas pamatskolas pirmskolas
izglītības grupas

Summa
LVL
Paskaidrojums

Nosaukums
Lazdonas pamatskola
Izdevumi kopā
1100 Atalgojums

-10 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai

1200 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas

Kods
09.601

Summa
LVL
Paskaidrojums

no NĪN ieņēmumu
palielinājuma Ls 300 un no
ēku un būvju īpašuma
2 250 realizācijas Ls 1950
2250 Mūzikas nodarbību telpas
tekošajam remontam

Izdevumi kopā
2200 Pakalpojumi

Kods
09.210

402 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai- atvaļinājuma
kompensāciju izmaksai

10 Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu, sociāla rakstura
pabalstu un kompensāciju
apmaksai
Summa
LVL
Paskaidrojums

Nosaukums
Skolēnu pārvadājumi
Izdevumi kopā
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā

no NĪN ieņēmumu
400 palielinājuma Ls 400
400 no NĪN ieņēmumu
palielinājuma Ls 400

2.Speciālā budžeta grozījumi:
2.1. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi:
Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)
Summa
Kods
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
06.604
Ceļi
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2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja
preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā
5000
Kopā
t.sk. uz izdevumiem

Degviela ceļu un ielu malu
zāles appļaušanai, krūmu
-200 izciršanai
Degviela ceļu un ielu malu
zāles appļaušanai, krūmu
200 izciršanai
0

uz atlikumu
17. Par bezīpašnieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu
ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes dokumentu reģistrācijas sistēmā
2012.gada 11.oktobrī reģistrēts VAS „Privatizācijas aģentūra” sūtītais dokuments par
bezīpašnieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu. Aģentūra piedāvā Madonas
novada domei mēneša laikā pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ēku (būvju)
„Kurpnieki”, Barkavas pagasts, Madonas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra
Nr.7044 001 0135 pārņemšanu pašvaldības īpašumā, norādot kādu funkciju veikšanai
nekustamais īpašums tiek pārņemts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās
mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas
ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 45.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes 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 - NAV,
ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Pārņemt pašvaldības īpašumā par bezīpašnieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - ēkas
(būves) ”Kurpnieki”, Barkavas pagasts, Madonas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar
kadastra Nr.7044 001 0135.
Nekustamais īpašums tiks izmantots iedzīvotāju nodrošināšanai ar mājokli.
18. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā
ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Barkavas pagasta pārvaldes iesniegumu ar
lūgumu pieņemt lēmumu par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 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:
Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:
1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu
grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus
Summa
Kods
Nosaukums
LVL
04.100
Nekustamā īpašuma nodoklis
730
25

Soda sankcijas par vispārējiem
nodokļu maksāšanas
10.300
pārkāpumiem
Kopā
t.sk. uz izdevumiem
uz atlikumu
2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu
grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu

600
1 330
1 330
0

Summa
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
Barkavas pamatskola
Izdevumi kopā
400
(palielinājums)
2200
Pakalpojumi
200 iekārtu remontam
2300
Krājumi, materiāli
200 printera, skenera iegādei skolas
bibliotēkai
08.110
Sporta pasākumi
Izdevumi kopā
150
(palielinājums)
2300
Krājumi, materiāli
150 sporta inventāram
08.210
Barkavas bibliotēka
Izdevumi kopā
500
(palielinājums)
2400
Izdevumi periodikas iegādei
500 preses abonēšanai 2013.g.
08.210
Stalīdzānu bibliotēka
Izdevumi kopā (palielinājums)
280
2400
Izdevumi periodikas iegādei
280 preses abonēšanai 2013.g.
Kods
09.200

Kopā
1330
t.sk.no papildus ieņēmumiem
1330
no izdevumu samazinājuma
no atlikuma
2.2. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)
10.900
Sociālais dienests
Izdevumi kopā
2200 Pakalpojumi
-20
2100 Komandējumi un dienesta
20
braucieni
semināra izdevumiem
08.230
Kultūras nams
Izdevumi kopā
Komandējumi un dienesta
2100 braucieni
-50
2200 Pakalpojumi
50 transporta pakalpojumiem
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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A.Ceļapīters

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa bezstrīdus kārtībā no SIA „xxx”
ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Vīle –
Bērziņš informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par īpašumu „xxx”, kadastra apzīmējums xxx, Vestienas pagastā, Madonas novadā,
par kopējo summu LVL 200.85 (uz 31.10.2012. pamatparāds
LVL 142.15, kavējuma
nauda LVL 46.61, 2012. gada 4. ceturkšņa maksājums LVL 12.09 ) no SIA „xxx”.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds izveidojies par 2008., 2009., 2010., 2011. un
2012. gadiem. SIA „xxx” ir nosūtīti Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli.
Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 88 zvērinātā tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane saskaņā
ar Civilprocesa likuma 600. panta 5. daļu ir lūgusi pašvaldību sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un uzaicinājusi Madonas novada pašvaldību iesniegt lēmumu par
nodokļa parāda piedziņu no SIA „xxx”.
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 nodokļa administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīdus kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un nodevas saskaņā ar šī likuma 26. pantu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 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. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „xxx”, reģistrācijas Nr. xxx, par labu Vestienas pagasta
pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par
īpašumu „xxx”, kadastra apzīmējums xxx, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo
summu LVL 200.85 (uz 31.10.2012. pamatparāds LVL 142.15, kavējuma nauda LVL 46.61,
2012. gada 4. ceturkšņa maksājums LVL 12.09 ) piedziņu vēršot uz nekustamo īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Vidzemes apgabaltiesas 88. iecirkņa zvērinātajai tiesu izpildītājai Vēsmai
Ampermanei 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.
20. Par Vestienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu
ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanu” 37. panta 1. daļas
1. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, 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. Atļaut atsavināt Vestienas pagasta pārvaldes pārziņā esošo 1992. gada (pirmā
reģistrācija) autobusu MERCEDES BENZ 0611 ar valsts numuru FR 2796, izsolē pārdodot ar
augšupejošu soli, ar sākuma cenu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu).
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2. Apstiprināt autobusa MERCEDES BENZ 0611, valsts Nr. FR 2796, izsoles
noteikumus.
21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums) 25. panta
pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai personām, kuras nenoslēdza zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku 2011. gada 30. decembrim, izbeidzas zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo
zemi.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldībai ir jāpieņem un jāiesniedz Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD) lēmums par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam zemes lietotājam.
Saskaņā ar 2012. gada 05. oktobra VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Madonas biroja
atsūtīto pārskata sarakstu Nr. 2-04-V/4470, Kalsnavas pagasta administratīvajā teritorijā
zemes lietošanas tiesības izbeidzas sekojošiem zemes vienību lietotājiem:
Nekustamā Zemes vienības
Zemes
Zemes lietotāja
Personas
īpašuma
kadastra
vienības
vārds, uzvārds
kods
nosaukums
numurs
platība, (ha)
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Minētās personas, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteikto, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējams gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2012. gada 31. decembrim.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 3. punktu
un 25. panta 2.1 daļu, ņemot vērā 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,
Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,
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Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS, PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām, sekojošiem
zemes lietotājiem:
Nekustamā Zemes vienības
Zemes
Zemes lietotāja
Personas
īpašuma
kadastra
vienības
vārds, uzvārds
kods
nosaukums
numurs
platība, (ha)
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
2. Noteikt, ka zemes vienības ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem ir pašvaldībai piekritīgā
zeme:
Nekustamā Zemes vienības
Zemes
Zemes lietotāja
Personas
īpašuma
kadastra
vienības
vārds, uzvārds
kods
nosaukums
numurs
platība, (ha)
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
Klanis
0.5013
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Klanis
Klanis

0.5013
0.5013

3. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziņojumus par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.
4. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem,
ievērojot 2005. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” nosacījumus.
22. Par SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kalsnavas pagasta pārvaldē 2012.gada 19.oktobrī saņemts SIA „Kalsnavas
komunālais uzņēmums” iesniegums, reģistrēts ar Nr. KAL/1-13.2/12/292-K, kurā uzņēmuma
valdes locekle Vija Kučinska lūdz Kalsnavas pagasta pārvaldi rast iespēju finansēt jauna
traktora iegādi, jo A/S Sadales tīkls ir pārtraukuši traktora MTZ 82 nomas līgumu ar SIA
„Kalsnavas komunālais uzņēmums”. Traktors nepieciešams kanalizācijas sūkšanai, ūdensvadu
un attīrīšanas iekārtu teritorijas uzturēšanai, ceļu tīrīšanai un ceļmalu pļaušanai.
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” rīcībā nav pietiekamu naudas līdzekļu
nepieciešamā traktora iegādei, tāpēc Kalsnavas pagasta pārvalde lūdz atļaut finansēt
traktortehnikas iegādi, palielinot uzņēmuma pamatkapitālu par LVL 6000,00 no Kalsnavas
pagasta pārvaldes speciālā budžeta, pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 29.pantu„Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā vides
aizsardzības fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri
saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju” un
debitoru parādu samaksas LVL 2253,00 kas sastāda LVL 8253.00.
Noklausījusies Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Mūrmaņa sniegto informāciju,
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
42.panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka „Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt,
tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas
vai samazināšanas noteikumi”, tā paša likuma 142.pantu , kas nosaka, ka „Sabiedrības
pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā
un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu” un Komerclikuma 196.panta trešo daļu „ Ja
tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi
statūtos”, nepieciešams domes lēmums par SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” statūtu
izmaiņām, ņemto vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, 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, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,
Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS, PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Palielināt SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” (reģistrācijas numurs ) pamatkapitālu
par LVL 8253,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit trīs lati), izdarot naudas ieguldījumu
pamatkapitālā no Madonas novada pašvaldības speciālā budžeta LVL 6000,00 (seši tūkstoši
latu) un no pamatbudžeta LVL 2253,00 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit tīs lati) un pretī
saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu;
2. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei mēneša laikā ieskaitīt Madonas novada pašvaldības
kontā LVL 6000,00 (seši tūkstoši latu) no pārvaldes speciālā budžeta un no pamatbudžeta
LVL 2253,00 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit tīs lati);
3. Uzdot SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim –
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājam Artim Mūrmanim nodrošināt Latvijas Republikas
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likumos noteiktajos termiņos visu ar SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla
izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistīto darbību veikšanu.
23. Par nekustamā īpašuma „Stepes 3” Stepēs, Madonas novada Kalsnavas pagastā,
nosacītās cenas apstiprināšanu
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
2012. gada 30.augustā Madonas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Stepes 3” Stepēs, Kalsnavas pagastā atsavināšanu”
(prot.Nr.19; 3.p.), ar kuru tika nolemts atsavināt Madonas novada pašvaldības viendzīvokļu
dzīvojamo māju „Stepes 3”, kadastra numurs 7062 011 0374, platība 0,1333 ha Kalsnavas
pagastā tā īrniekam xxx.
Nekustamais īpašums „Stepes 3” Stepes, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, ar kadastra
numuru 7062 011 0374 atrodas Kalsnavas pagasta teritorijā un sastāv no zemes gabala ar
kadastra numuru 7062 011 0374 un platību 0,1333 ha, viendzīvokļu dzīvojamās mājas ar
kadastra numuru 7062 011 0374 001 un kopējo platību 47,80m2, kā arī palīgceltnes ar
kadastra numuru 7062 011 0374 002. Īpašums ir reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļas
Kalsnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000067878 uz Madonas novada
pašvaldības vārda.
Nekustamā īpašuma „Stepes 3” kopējais novērtējums kadastrā ir LVL 1202,- ( viens
tūkstotis divi simti divi lati 00 santīmi).
Kalsnavas pagasta pārvaldei 28.04.2012 ir noslēgts līgums par komunālo pakalpojumu
sniegšanu, apsaimniekošanu un īres maksu.
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta septīto daļu
nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.
2012. gada 12.oktobrī nekustamā īpašuma „Stepes 3” novērtējumu ir veikusi SIA „Jurģi
M”. Saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst
zemes gabals ar platību 0,1333 ha, dzīvojamā māja ar platību 47,8 ha un palīgēka, tirgus
vērtība 2012.gada 12.oktobrī ir LVL xxx.
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 47.pantu publiskas
personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita
attiecīgajās publiskās personas budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru
kabineta paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar 01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, atsavināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināmo publisko personu vai to
iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas
personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta
pārvalde ir veikusi pakalpojuma apmaksu LVL 108, 90(viens simts astoņi lati un 90 santīmi).
Noklausījusies A.Mūrmaņa sniegto informāciju, pamatojoties uz „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.pantu, 44.panta pirmo daļu,
01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu, 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 Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Stepes 3”, Stepes,
Kalsnavas pagasts, Madonas novads, ar kadastra numuru 7062 011 0374 un platību 0,1333 ha,
nosacīto cenu LVL xxx.
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2. Nodot atsavināšanai - pārdot nekustamo īpašumu „Stepes 3”, Stepes, Kalsnavas pagasts,
Madonas novads (kadastra numurs 7062 011 0374) 0,1333 ha platībā nekustamā īpašuma
nomniekam xxxx.
3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt īrniekam xxx nekustamā īpašuma „Stepes 3”
atsavināšanas piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
24. Par nekustamā īpašuma „Dzirnavas”, Veckalsnavā, Madonas novada Kalsnavas
pagastā, nosacītās cenas un nolikuma apstiprināšanu
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
2012. gada 30.augustā Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzirnavas” Veckalsnavā, Kalsnavas pagastā atsavināšanu”
(prot.Nr.19; 2.p.), ar kuru tika nolemts atsavināt Madonas novada pašvaldības nekustamo
īpašumu „Dzirnavas”, kadastra numurs 7062 006 0159, platība 1,9 ha Kalsnavas pagastā.
Nekustamais īpašums „Dzirnavas”, Veckalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, ar
kadastra numuru 7062 006 0159 atrodas Kalsnavas pagasta teritorijā un sastāv no zemes
gabala ar kadastra numuru 7062 006 0159 un platību 1,9 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 7062 006 0159 001. Īpašums ir reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļas
Kalsnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000447839 uz Madonas novada
pašvaldības vārda.
Nekustamā īpašuma „Dzirnavas” kopējais novērtējums kadastrā ir LVL 2816,00 (divi
tūkstoši astoņi simti sešpadsmit lati 00 santīmi).
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta septīto daļu
nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.
2012. gada 7.oktobrī nekustamā īpašuma ”Dzirnavas” novērtējumu ir veikusi SIA „Jurģi
M”. Saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst
zemes gabals ar platību 1,9 ha, dzīvojamā māja, tirgus vērtība 2012.gada 7.oktobrī ir LVL xxx
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 47.pantu publiskas
personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita
attiecīgajās publiskās personas budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru
kabineta paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar 01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, atsavināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināmo publisko personu vai to
iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas
personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta
pārvalde ir veikusi pakalpojuma apmaksu LVL 121,00 (viens simts divdesmit viens lats).
Noklausījusies A.Mūrmaņa sniegto informāciju, pamatojoties uz „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.pantu, 44.panta pirmo daļu,
01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu, 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 Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzirnavas”, Veckalsnava,
Kalsnavas pagasts, Madonas novads, ar kadastra numuru 7062 006 0159 un platību 1,9 ha,
nosacīto cenu LVL 5 800,00 (pieci tūkstoši astoņi simti latu);
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzirnavas” Veckalsnava, Kalsnavas pagasts,
Madonas novads izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā);
3. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldes Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma izsoli.
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25. Par Madonas novada pašvaldības 30.08.2012 sēdes lēmuma „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”, prot.Nr.19. 4.p. izteikšanu citā redakcijā
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
2012.gada 30.augustā tika pieņemts Madonas novada pašvaldības domes sēdes
lēmums (prot.Nr.19.,4. p.) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Saskaņā ar 2012.gada 19.septembra VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Madonas
biroja atsūtīto pārskata sarakstu Nr.2-04.1-V/4150 „Hipotēku bankas pārbaudītie dati par
noslēgtajiem zemes izpirkuma līgumiem” ir nepieciešams veikt izmaiņas 2012.gada
30.augusta Madonas novada pašvaldības domes sēdes protokolā Nr.19 4.p. un izteikt lēmumu
citā redakcijā.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums) 25. panta
pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai personām, kuras nenoslēdza zemes
izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku 2011. gada 30. decembrim izbeidzas zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo
zemi.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldībai ir jāpieņem un jāiesniedz Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD) lēmums par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam zemes lietotājam.
2012.gada 19.septembra VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Madonas biroja atsūtīto
pārskata sarakstu Nr. 2-04.1-V/4150, Kalsnavas pagasta administratīvajā teritorijā zemes
lietošanas tiesības izbeidzas sekojošiem zemes vienību lietotājiem:
Nr.
p.k.
1.
2.

Lietotāja vārds, uzvārds

Kadastra
apzīmējums

Platība (ha)
2.71
1.83
0.43
1.71
5.6
1.85
1.41
2.7
0.5013

3.
4.
5.
6.

Minētās personas, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteikto, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējams gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2012. gada 31. decembrim.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 3. punktu
un 25. panta 2.1 daļu, ņemot vērā teritoriālo un vides jautājumu komiteja ieteikumu, 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:
Izteikt Madonas novada pašvaldības 30.08.2012 sēdes lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”, (prot.Nr.19. 4.p). sekojošā redakcijā
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām, sekojošiem
zemes lietotājiem:
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Nr.
p.k.
1.
2.

Lietotāja vārds, uzvārds

Kadastra
apzīmējums

Platība (ha)
2.71
1.83
0.43
1.71
5.6
1.85
1.41
2.7
0.5013

3.
4.
5.
6.

2. Noteikt, ka zemes vienības ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem ir pašvaldībai piekritīgā
zeme:
Nr.
Lietotāja vārds, uzvārds
Kadastra
Platība (ha)
p.k.
apzīmējums
1.
2.71
2.
1.83
0.43
1.71
3.
5.6
4.
1.85
1.41
5.
2.7
6.
0.5013
3. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziņojumus par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.
4. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem,
ievērojot 2005. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” nosacījumus.
26. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību pārkārtot Kalsnavas pagasta
pārvaldes 2012.gada budžetu.
Ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus,
Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 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:
Veikt sekojošus grozījumu Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā:
1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu
grozījumi
1.1. Palielināt plānotos pamatbudžeta ieņēmumus
Kods
Nosaukums
Summa LVL
4100
Nekustamā īpašuma nodoklis
5 000
Kopā
5 000
t.sk. uz izdevumiem
5 000
t.sk. uz finansēšanu
0
uz atlikumu
0
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2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Kods
Nosaukums
06.600
Koplietošanas teritorijas uzturēšana
2200
Pakalpojumu apmaksa
06.400
2200

Ielu apgaismošana
Pakalpojumu apmaksa

01.100
2300

Pagasta pārvaldes administrācija
Krājumu iegāde

Summa LVL

Paskaidrojums
2000
2000 pakalpojumu
apmaksa
500
500 ielu apgaismojuma
remonts
2713
2713 krājumu, inventāra
iegāde
5 213
5000
213

Kopā
t.sk. no papildus ieņēmumiem
no izdevumu samazinājuma
no atlikuma
2.2. Samazināt pamatbudžeta finansējumu
Kods
Nosaukums
Summa LVL
01.723
Procentu maksājumi par aizņēmumu
213
4200
Procentu maksājumi par aizņēmumu
213
2.3. Mainīt piešķirto pamatbudžeta finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)
Kods
Nosaukums
Summa LVL
O8.230
Kalsnavas kultūras nams
0
1100
Atalgojums
-200
1200
Darba devēja sociālā rakstura pabalsti
200
O8210
Kalsnavas bibliotēka
0
1100
Atalgojums
-84
1200
Darba devēja sociālā rakstura pabalsti
84
O8.290
1100
1200

Pārējā kultūra
Atalgojums
Darba devēja sociālā rakstura pabalsti

0
-45
45

Veikt sekojošus grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes speciālajā budžetā:
1.Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt speciālā budžeta plānotos ieņēmumus
Kods
Nosaukums
Summa LVL
O5.600
Dabas resursu nodoklis
1920
Kopā
1 920
t.sk. uz izdevumiem
1 920
2. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Kods
Nosaukums
Summa LVL
O6.600
Vietējās nozīmes ceļu
4000
uzturēšana
2200
Pakalpojumu apmaksai
4000
O5.600
Vides un dabas aizsardzība
6000
7200
Transferti novada pašvaldībai
6000
Kopā
10 000
t.sk. no papildus ieņēmumiem
1920 no dabas resursu nodokļa
no izdevumu samazinājuma
2290 no dabas resursu nodokļa
no atlikuma
4000 no ceļu fonda līdzekļiem
no atlikuma
1790 no dabas resursu nodokļa
2.2. Samazināt finansējumu
Kods
Nosaukums
Summa LVL
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Vides un dabas aizsardzība
2290
Krājumu iegāde
1300
Pakalpojumu apmaksa
990
Kopā
2290
2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)
Kods
Nosaukums
Summa LVL
O6.600
Vietējās nozīmes ceļu
0
uzturēšana
2200
Pakalpojumu apmaksa
2 000
2300
Krājumu iegāde
-2 000
O5.600
2300
2200

27. Par zemes platības precizēšanu

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvaldē 2012.gada 16.oktobrī
saņemts SIA „GeoSija” iesniegums Nr.1-5/12/192 ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes
platības precizēšanu zemes īpašumam Gaiziņa iela 7A (bijušie ,,Sirmīši”), Bērzaunes pagasts.,
Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0199.
Izvērtējot Madonas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar izskatāmo
jautājumu saistītos apstākļus par zemes platības precizēšanu, tika konstatēts:
Ar Madonas novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra sēdes lēmuma, protokola
Nr.15. grafisko pielikumu, nekustamajam īpašumam ,,Sirmīši”, Bērzaunes pagasts, pastāvīgā
lietošanā piešķirta zeme 0,9719 ha. platībā.
Veicot nekustamā īpašuma Gaiziņa iela 7A (bijušie ,,Sirmīši”), Bērzaunes pagasts.,
kadastrālo uzmērīšanu konstatēts, ka zemes kopplatība ir 0,6698 ha., kas ir par 0,3021 ha
mazāka.
Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas
nosaka - ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst
lēmumā par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu
kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz LR likuma “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, ņemot vērā 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, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS,
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ::
Nekustamajam īpašumam Gaiziņa iela 7A, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas
novads, ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0199, noteikt precizēto platību 0,6698 ha.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem „xxx” ar kadastra numuru xxx, „xxx” kad.nr.xxx,
„xxx” kad.nr.xxx, „xxx” kad.nr. xxx Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu
LVL 924.13 uz 09.08.2012( pamatparāds zeme – 698.42Ls, nokavējuma nauda – 225.71Ls)
no SIA „xxx” reģistrācijas numurs xxx, juridiskā adrese xxx
Brīdinājums Nr.16/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR 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
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Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no SIA „xxx”, reģ.Nr.xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamajiem īpašumiem par
kopējo summu Ls 924.13, kas sastāv no šādiem īpašumiem:
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu Ls 347.01 (zemei
pamatparāds Ls 262.26, nokavējuma nauda Ls 84.75);
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu Ls 174.58 (zemei
pamatparāds Ls 131.94, nokavējuma nauda Ls 42.64);
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu Ls 177.53 (zemei
pamatparāds Ls 134.17, nokavējuma nauda Ls 43.36);
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu Ls 225.01 (zemei
pamatparāds Ls 170.05, nokavējuma nauda Ls 54.96).
2. Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „xxx”
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem „xxx” ar kadastra numuru xxx, „xxx” kad.nr.xxx,
xxx, „xxx” kad.nr. 704600900xxx07 Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu
LVL 4460.71 uz 09.08.2012 ( pamatparāds zeme – 237.63Ls, ēkas – 3045.78Ls, nokavējuma
nauda – 1177.30Ls) no SIA „xxx” reģistrācijas numurs xxx, juridiskā adrese xxx
Brīdinājums Nr.15/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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. Piedzīt no SIA „xxx”, reģ.Nr.xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamajiem īpašumiem par
kopējo summu Ls 4460.71, kas sastāv no šādiem īpašumiem
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu Ls 3.67 (zemei pamatparāds
Ls 3.22, nokavējuma nauda Ls 0.45);
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu Ls 2486.39 (zemei
pamatparāds Ls 79.51, nokavējuma nauda Ls 20.30; ēkām un būvēm pamatparāds Ls
1732.89, nokavējuma nauda Ls 653.69);
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu Ls 643.93 (zemei
pamatparāds Ls 30.86, nokavējuma nauda Ls 4.40; ēkām un būvēm pamatparāds Ls
463.17, nokavējuma nauda Ls 145.50);
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu Ls 1326.72 (zemei
pamatparāds Ls 124.04, nokavējuma nauda Ls 32.44; ēkām un būvēm pamatparāds Ls
849.72, kavējuma nauda Ls 320.52).
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xx, Bērzaunes pagastā,
Madonas novadā par kopējo summu 183.20 Ls uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 157.95
Ls, ēkas – 2.39 Ls, nokavējuma nauda – 22.86 Ls) no xxx.
Brīdinājums Nr.08/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx,
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 183.20 Ls (viens simts astoņdesmit
trīs lati 20 santīmi) uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 157.95Ls,ēkas – 2.39 Ls,
nokavējuma nauda – 22.86 Ls) Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
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2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu xxxar kadastra numuru xxx un nomas zemi xxx,
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 224.82 uz 09.08.2012(
pamatparāds zeme – 118.88 Ls, ēkas – 13.33 Ls, nokavējuma nauda – 92.61Ls) no xxx
Brīdinājums Nr.09/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu xxx ar kadastra numuru xxx un
nomas zemi xxx, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 224.82 Ls (divi
simti divdesmit četri Ls 82 santīmi) uz 09.08.2012 ( pamatparāds zeme – 118.88 Ls,ēkas –
13.33 Ls, nokavējuma nauda – 92.61 Ls)
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „xx” ar kadastra numuru xxx, Bērzaunes pagastā,
Madonas novadā par kopējo summu 315.40 Ls uz 09.08.2012 ( pamatparāds zeme – 242.54
Ls, nokavējuma nauda – 72.86 Ls) no xxx, personas kods xxx.
Brīdinājums Nr.17/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
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nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 315.40 Ls (trīs simti piecpadsmit lati
40 santīmi) uz 09.08.2012. pamatparāds 242.54 Ls, nokavējuma nauda 72.86 Ls).
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx Bērzaunes pagastā,
Madonas novadā par kopējo summu 120.66 Ls uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 83.56 Ls,
nokavējuma nauda – 37.10 Ls) no xxx.
Brīdinājums Nr.14/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx,
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 120.66 Ls (viens simts divdesmit lati
66 santīmi ), uz 09.08.2012. pamatparāds 83.56 Ls, nokavējuma nauda 37.10 Ls).
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
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34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzītxxx
70460080074, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 279.96 Ls uz
09.08.2012 (pamatparāds zeme – 175.33 Ls, ēkām – 0.73 Ls, nokavējuma nauda – 103.90 Ls)
no xxx.
Brīdinājums Nr.13/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 279.96 Ls (divi simti septiņdesmit
deviņi lati 96 santīmi) uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 175.33 Ls, ēkām – 0.73 Ls,
nokavējuma nauda – 103.90 Ls). Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx, Bērzaunes pagastā,
Madonas novadā par kopējo summu 163.32 Ls uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 118.54
Ls, ēkas – 5.93 Ls nokavējuma nauda – 38.85 Ls) no xxx.
Brīdinājums Nr.01/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
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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. Piedzīt no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx,
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 163.32 Ls ( viens simts sešdesmit trīs
lati 32 santīmi) uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 118.54 Ls, ēkas – 5.93 Ls nokavējuma
nauda – 38.85 Ls).
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx Bērzaunes pagastā,
Madonas novadā par kopējo summu 216.17 Ls uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 170.68
Ls, ēkas – 1.92 Ls, nokavējuma nauda – 43.57 Ls) no xxx
Brīdinājums Nr.11/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, personas kods xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „xxx” ar
kadastra numuru xxx, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 216.17 Ls (divi
simti sešpadsmit lati 17 santīmi), uz 09.08.2012. pamatparāds zeme – 170.68 Ls, ēkas – 1.9 2
Ls, nokavējuma nauda – 43.57 Ls).
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
42

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem „xxx” ar kadastra numuru xxx, „xxx” ar kadastra
numuru xxx,Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 144.87 Ls uz 09.08.2012
(pamatparāds zeme – 108.21 Ls, ēkas – 9.21 Ls, nokavējuma nauda – 27.45 Ls) no xxx
Brīdinājums Nr.02/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamajiem īpašumiem par kopējo summu 144.87
Ls (viens simts četrdesmit četri lati 87 santīmi) uz 09.08.2012:
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu 22.07 Ls (zemei
pamatparāds 17.78 Ls, nokavējuma nauda 4.29 Ls);
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu 122.80 Ls (zemei
pamatparāds 90.43 Ls, nokavējuma nauda 21.42 Ls; ēkām un būvēm pamatparāds
9.21 Ls, nokavējuma nauda 1.74 Ls)
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx, Bērzaunes pagastā,
Madonas novadā par kopējo summu 108.17 Ls uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 65.13 Ls,
nokavējuma nauda – 43.04 Ls) no xxx.
Brīdinājums Nr.12/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
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nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx,
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 108.17 Ls (viens simts astoņi lati 17
santīmi), uz 09.08.2012. pamatparāds 65.13 Ls, nokavējuma nauda 43.04 Ls).
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx, Bērzaunes pagastā,
Madonas novadā par kopējo summu 127.97 Ls uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 95.49 Ls,
nokavējuma nauda – 32.48 Ls) no xxx.
Brīdinājums Nr.03/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „xxx” ar kadastra numuru xxx,
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 127.97 Ls ( viens simts divdesmit
septiņi lati 97 santīmi) uz 09.08.2012 (pamatparāds zeme – 95.49 Ls, nokavējuma nauda –
32.48 Ls).
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
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Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no xxx
ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs
Ivars Miķelsons informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem „xxx” ar kadastra numuru xxx un xxx, „xxx” ar
kadastra numuru xxx, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 232.32 Ls uz
09.08.2012 (pamatparāds zeme – 160.33 Ls, ēkas – 21.17 Ls, nokavējuma nauda – 50.82 Ls)
no xxx.
Brīdinājums Nr.06/2012 nosūtīts 2012.gada 9.augustā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, kur
teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā
arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta 1.daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudas.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 no xxx, par labu Bērzaunes pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamajiem īpašumiem par kopējo summu 232.32
Ls (divi simti trīsdesmit divi lati 32 santīmi) uz 09.08.2012
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu 201.82 Ls (zemei
pamatparāds 151.38 Ls, nokavējuma nauda 45.56 Ls; ēkām un būvēm pamatparāds
4.21 Ls, nokavējuma nauda 0.67 Ls);
-„xxx”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, par summu 30.50 Ls (zemei
pamatparāds 8.95 Ls, nokavējuma nauda 1.99 Ls; ēkām un būvēm pamatparāds 16.96
Ls, nokavējuma nauda 2.60 Ls);
Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.
Lēmums stājas spēkā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2.daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13.a.
41. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja
Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldē
saņemta Valsts zemes dienesta
(turpmāk tekstā – VZD ) Vidzemes reģionālās nodaļas 05.10.2012. vēstule Nr.2-04-V/4470
ar papildinātu
Kadastrā identificēto zemes vienību sarakstu ar personām, kuras nav
noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada
30.decembrim.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam lauku apvidus zemes pastāvīgajiem
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lietotājiem, kuriem līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma)
līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", izbeidzas zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības 2011. gada 31.decembrī.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešā daļa nosaka,
ka pašvaldībai ir jāpieņem un jāiesniedz VZD lēmums par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu bijušajam zemes lietotājam.
Bijušie zemes lietotāji saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteikto iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2012.gada 31.decembrim.
Noklausījusies I. Mālnieces sniegto informāciju, pamatojoties uz VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas 2012.gada 5.oktobra vēstulē Nr. 2-04-V/4470 sniegto informāciju un „
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta pirmās daļas 4.punktu un 25.panta otro daļu, ņemot vērā 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, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS,
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām sekojošiem
zemes lietotājiem vai to mantiniekiem:
1.1. xxx, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, LV-4852, uz nekustamā īpašuma „xxx”,
Mārcienas pagasts, Madonas novads, zemes vienību 0,0265 ha ar kadastra
apzīmējumu xxx;
1.2. xxxx, dzīvojošai „xxx”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, LV-4852, uz
nekustamo īpašumu „xxx”, Mārcienas pagasts, Madonas novads, 17,17 ha ar
kadastra apzīmējumu xxx.
2. Personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, saskaņā ar „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta otrajā daļā
noteikto saglabāt zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumi
noslēdzami līdz 2012.gada 31.decembrim.
3. Saskaņā ar likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām” un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktu, ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs
šādas zemes vienības:
N.p.k. Kadastra
apzīmējums
1.
2.

Platība (ha)
0,0265
17,17

4. Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziņojumus par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumus;
5. Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem,
ievērojot 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” nosacījumus.
42. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā
ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs
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Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes
2012. gada 16. oktobra iesniegumu Nr. MAR/1-10/387 ar lūgumu pieņemt lēmumu par
Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu:
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 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:
Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā:
1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus
Summa
Kods
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
04.100
Nekustamā
īpašuma
+2234
nodoklis
NĪN izpilde
10.300
Soda
sankcijas
par
+530
nodokļu
maksāšanas
pārkāpumiem
Soda maks. izpilde
Kopā pārvaldē
+2764
t.sk.uz izdevumiem
2764
2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu
posteņiem (EKK kodiem)
Summa
Kods
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana
Izdevumi kopā
2627
t.sk. no ieņēmumiem
2627
2500
Budžeta iestāžu pārskaitītie
150 Valsts nodeva tiesvedībai par iedzīvotāju
nodokļi un nodevas
parādiem Mārcienas KU
5250
Kapitālais remonts un
2477 Dūmvadu ierīkošana Jaunās ielas 2
rekonstrukcija
pašvaldības dzīvokļiem
Mārcienas pamatskola
(pārvaldes finansējums)
Izdevumi kopā
65
t.sk. no ieņēmumiem
65
2100
Komandējumi
55 Kursi darba aizsardzībā
5233
Mācību grāmatas
10
Mārcienas pirmskola
(pārvaldes finansējums)
Izdevumi kopā
12
t.sk. no ieņēmumiem
12
5233
Mācību grāmatas
12
Sociālais darbinieks
Izdevumi kopā
60
t.sk. no ieņēmumiem
60
5100
Datorprogramma
60
Pavisam izdevumi
2764
t.sk. no papildus ieņēmumiem
2764
2.2. Pārdalīt finansējumu pa izdevumu
posteņiem (EKK kodiem)
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Summa
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana
(siltumapgāde)
1100
Darba alga
-900 Ietaupīts no kurinātāju d/a
2300
Materiāli
+900 Kurināmajam (skaidas)
Skolēnu pārvadājumi
2200
Pakalpojumi
-370 Pasažieru pārvadājumi
6200
Pabalsti
+370 Transporta kompensācija (biļetes)
Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada speciālajā budžetā:
3.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi
3.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu
posteņiem (EKK kodiem)
Summa
Kods
Nosaukums
LVL
Paskaidrojums
05.600
Pārējā vides aizsardzība
Kods

Izdevumi kopā
no atlikuma (5362,-)
5200 Pamatlīdzekļi

06600

2934
2934
2934 Trimmeris 353,- ; ūdensvada un
kanalizācijas izbūve Meža iela 5
(pašvaldības daļā) 2581,-

Autoceļu un ielu uzturēšana
Izdevumi kopā
t.sk. no atlikuma (2623,-)
2300 Materiāli

175
175
175 Smilts
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43. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde ir izskatījusi Jāņa Ozoliņa, p.k.220940-11701,
2012.gada 4.oktobra iesniegumu (reģistrēts Ošupes pagasta pārvaldē 2012.gada 4.oktobrī ar Nr.
OSU 1-10/12/153) par nekustamā īpašuma Vējiņi (7082-009-0002) sadali divos atsevišķos
īpašumos ar nosaukumu „Vējiņi” un „Pakalni”. Iesniegumam pievienota zemes robežu skice.
Nekustamais īpašums „Vējiņi” ir reģistrēts Madonas zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamais īpašums
sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 36,90ha .
Saskaņā ar Ošupes pagasta teritoriālo plānojumu ir pieļaujama nekustamā īpašuma
sadalīšana.
Pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma 14.pantu un likuma „Par pašvaldībām”15.panta
13.punktu, kur teikts, ka pašvaldībām ir autonoma funkcija saskaņā ar attiecīgās pašvaldības
teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtību”, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma „Vējiņi” sadali
atsevišķos divos īpašumos ar nosaukumiem „Vējiņi” un „Pakalni”, 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:
Jautājums skatāms Būvvaldes sēdē.
44. 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 budžeta.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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 grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā:
1.Pamatbudžeta plānoto izdevumu
grozījumi
1.1. Palielināt (piešķirt ) finansējumu
Kods
Nosaukums
Summa LVL
Paskaidrojums
01.100
Pagasta pārvalde
Izdevumi kopā
(palielinājums)
1 450 Līgumdarbi
1100 Atalgojumi
1160
1200 Darba devēja
290
soc.apdr.maksājumi
06.601
Pārējā komunālā saimniecība
un teritoriju uzturēšana
Izdevumi kopā palielinājums)
800 Līgumdarbs
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1100 Atalgojumi
500
Darba devēja
1200 soc.apdr.maksājumi
120 Uzturēšanai
2200 Pakalpojumi
140
2200 Krājumu iegāde
40
06.603
Pārējā komunālā saimniecība
(Krievbirzes kapi)
Izdevumi kopā
(palielinājums)
150 Uzturēšanai
2200 Pakalpojumi
-30
2300 Krājumu iegāde
180
08.230
Tautas nams
Izdevumi kopā
(palielinājums)
200 Uzturēšanai
2300 Krājumu iegāde
200
Kopā
2 600
t.sk. no papildus ieņēmumiem
0
no izdevumu samazinājuma
2600
no atlikuma
0
1.2. Samazināt finansējumu
Kods
Nosaukums
Summa LVL
08.110
Sporta pasākumi
Izdevumi kopā
(samazinājums)
-200
2200 Pakalpojumi
-300
2300 Krājumu iegāde
100
08.130
Aktīvās atpūtas centrs
Izdevumi kopā
(samazinājums)
-2 100
1100 Atalgojumi
-2 200
Darba devēja
1200 soc.apdr.maksājumi
-500
2300 Krājumu iegāde
600
08.600
Lubāna mitrāja i-centrs
Izdevumi kopā
(samazinājums)
-300
2200 Pakalpojumi
-300
Kopā
-2 600
1.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)
08.220
O.Kalpaka Liepsalas
Izdevumi kopā
0
2200 Pakalpojumi
-600
2300 Krājumu iegāde
600
09.211
Degumnieku pamatskola
Izdevumi kopā
0
2200 Pakalpojumi
-3000
2300 Krājumu iegāde
3000
45. Par bezmantinieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu
ZIŅO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja

50

Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes dokumentu reģistrācijas sistēmā 2012.
gada 15. oktobrī ir reģistrēts VAS „Privatizācijas aģentūra” sūtītais dokuments par
bezmantinieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu. Aģentūra piedāvā Madonas
novada domei mēneša laikā pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Āriņi Kalnājos”,
(kad.Nr.7070-002-0140) pārņemšanu pašvaldības īpašumā, norādot kādas funkcijas veikšanai
īpašums tiek pārņemts vai atteikšanos pārņemt īpašumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 25. aprīļa noteikumu Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās
mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas
ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 45. panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 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:
Pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto ēku
(būvju) īpašumu „Āriņi Kalnājos”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums
Nr.7070-002-0140-00, jo tas ir nepieciešams pašvaldības dzīvojamā fonda funkciju
nodrošināšanai.
46. Par finansējuma piešķiršanu Sarkaņu pagasta pārvaldes administratīvajai ēkai
„Biksēre”, Biksēres c., Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Ziņo: Andris SIMTNIEKS - Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs
A.Simtnieks informē, ka Madonas novada pašvaldības 2012. gada 11. janvāra domes
sēdē tika apspriests informatīvs jautājums par papildus līdzekļu piešķiršanu Sarkaņu pagasta
pārvaldes administratīvās ēkas „Biksēre”, Biksēres c., Sarkaņu pagasts, Madonas novads daļējai
renovācijai. Darbu veikšanai SIA MDM-85 ir izstrādājusi tāmes. Darbi daļēji veikti ēkas
siltināšanas ietvaros. Vēl ir jāveic logu iegāde un to iebūve. Kopējais nepieciešamais papildus
finansējums LVL 14684.52 ar PVN.
Noklausoties A.Simtnieka sniegto informāciju, izvērtējot pievienotās tāmes un ņemot
vērā deputātu komentārus, 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 LVL 14684.52 ar PVN Sarkaņu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas
„Biksēre”, Biksēres c., Sarkaņu pagasts, Madonas novads daļējai renovācijai no novada
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
47. Par nomātās zemes atsavināšanu xxx
ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts
Rihards Saulītis ziņo, ka Praulienas pagasta pārvalde ir saņēmusi xxx pilnvarotās
personas xxx iesniegumu, reģistrēts Praulienas pagasta pārvaldē 31.07.2012.Nr.PRA/113.2/12/91 ar lūgumu izpirkt xxx nomāto zemes īpašumu „xxx” ar kadastra Nr.xxx, platībā
9.4ha Praulienas pagastā.
Zemes īpašums „xxx” saskaņā ar 1998.gadā izgatavoto zemes robežu plānu sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx, 9.4ha platībā.
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Ar Madonas novada domes 27.01.2011. (prot.Nr.2, 27.p.) xxx izbeigtas zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz minēto zemes vienību, to noteikt par pašvaldībai piekritīgo
zemi un noteikts, ka Praulienas pagasta pārvaldei slēdzams nomas līgums ar bijušo zemes
lietotāju.
Zemes nomas līgums ar Birutu Libeku noslēgts 2011.gada 10.februārī. xxx ir nekustamā
īpašuma nodokļu parāds par zemes īpašumu „xxx”, kad Nr. xxx uz 16.10.201. Ls 174.28.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5. daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „Zemes reformas
laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi”, zemes īpašums „Ķieriņi” reģistrēts Praulienas
pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000507370 uz Madonas novada pašvaldības vārda
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu,
kurš nosaka, ka „Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu
var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt
zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums”, zemes nomnieks
Biruta Libeka ir tiesīga ierosināt zemes īpašuma „Ķieriņi” atsavināšanu.
Noklausījusies 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” un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ņemot vērā 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 Madonas novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu „xxx”, kadastra numurs
xxx, platība 9.4 ha zemes nomniekam xxx.
2. Uzdot Praulienas pagasta pārvaldei organizēt īpašuma „xxx” novērtēšanu.
48. Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2012.gada oktobrī
ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts
Rihards Saulītis ziņo, ka Praulienas pagasta pārvalde lūdz pieņemt grozījumus
Praulienas pagasta pārvaldes 2012.gada oktobra budžetā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 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.Mainīt finansējumu pa ekonomiskās klasifikācijas
kodiem
Kods
Nosaukums
Summa LVL
O9211 Praulienas pamatskola
Izdevumi kopā
0
22 Pakalpojumi
2 430
23 Materiāli
-3 000
52

52 Pamatlīdzekļi
O9111 Bērnudārzs
Izdevumi kopā
22 Pakalpojumi
23 Materiāli

570
0
2 400
-2 400
0

Kopā

49. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tarifa mainīgās daļas apstiprināšanu
ZIŅO: Osvalds LUCĀNS – SIA „Madonas namsaimnieks” valdes loceklis
SIA „Madonas namsaimnieks” 2012.gada maijā iesniegtais un apstiprinātais tarifs 9,15
Ls/m3 ir darbojies 3 mēnešus.
Kopumā prognozētais savācamais daudzums m3 ir nedaudz pazeminājies no 8457 m3 uz
8340 m3 bet nodoto atkritumu svars ir pieaudzis no prognozētajām 270 t vidēji uz 302 t.
Uzņēmuma tas ir radījis zaudējumus 2894,00 Ls. Ņemot vērā, ka tarifs bija prognozēts
darbībai ilgtermiņā un nodoto tonnu svaram gada griezumā vajadzētu izlīdzināties, lūdzam
atstāt apstiprināto tarifu nemainīgu.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā Finanšu
un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 2
(VALENTĪNS RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE), ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Atstāt nemainīgu SIA „Madonas namsaimnieks” apkalpes zonā ar 01.07.2012.
apstiprināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 9,15 Ls/m³, t.sk. mainīgo daļu par
noglabāšanu - 2,84 Ls/m3 līdz 2012.gada 31.decembrim.
50. Par Viešura (Kaķīšu) ezera nomu
ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists
Madonas novada pašvaldības, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, Vestienas pagasta pārvalde
14.11.2011. saņēma SIA „LIDO”, 14.11.2011. vēstuli Nr. 13 – 1//335 „Par Viešūra ezera
nomu”. Vēstulē Sabiedrība norāda, ka SIA „LIDO” un Zemkopības ministrija 24.10.2000.
noslēdza ūdenstilpnes nomas līgumu Nr. 08/3-9 saskaņā ar kuru SIA „LIDO” tika iznomāts uz
30 gadiem Viešūra ezers ar tiesībām tajā veikt rūpniecisko zveju un organizēt licencēto
amatierzveju – makšķerēšanu.
Vestienas pagasta pašvaldība un SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss”, kas tika
izveidota, lai nodalītu SIA „LIDO” atpūtas kompleksa biznesu un efektīvāk pārvaldītu savu
mantu, 05.05.2009. noslēdza pārjaunojuma līgumu Nr. 2008/03, ar kuru SIA „LIDO tūrisma
un atpūtas komplekss” iestājās SIA „LIDO” vietā un kļuva par Viešūra ezera nomnieku. SIA
„LIDO tūrisma un atpūtas komplekss” ir bankrotējis.
SIA „LIDO” norāda, ka SIA „LIDO” pēc nomas līguma noslēgšanas ir ieguldījusi daudz
darba ezera apsaimniekošanā un attīstībā, tajā skaitā, zivju resursu atjaunošanā un to
kontrolētā izmantošanā, organizējot licencēto makšķerēšanu. To veiksmīgi turpināja SIA
„LIDO tūrisma un atpūtas komplekss”.
Tāpēc SIA „LIDO” pieteicās turpināt Viešūra ezera nomu un lūdza atbilstoši noformēt
Viešūra ezera noma slīgumu starp SIA „LIDO” un Pašvaldību.
Iepazīstoties ar Sabiedrības vēstuli un Pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem un
iegūto informāciju, Pašvaldības dome konstatē sekojošo:
SIA „LIDO” un Zemkopības ministrija 24.10.2000. noslēdza ūdenstilpnes nomas līgumu
Nr. 08/3-9 saskaņā ar kuru SIA „LIDO” tika iznomāts uz 30 gadiem Viešūra ezers ar tiesībām
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tajā veikt rūpniecisko zveju un organizēt licencēto amatierzveju – makšķerēšanu. Vestienas
pagasta pašvaldība un SIA „LIDO”, ņemot vērā grozījumus normatīvajos aktos, kas noteica,
ka publiskās ūdenstilpnes iznomā vietējās pašvaldības, 01.07.2008. noslēdza nekustamā
īpašuma nomas līgumu Nr. 2008/03 par Viešūra ezera nomu.
Vestienas pagasta pašvaldība un SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss”, ņemot vērā
SIA „LIDO” vēstuli par piekrišanu ūdenstilpnes nomas līguma pārjaunojumam, 05.05.2009.
noslēdza pārjaunojuma līgumu, ar kuru SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss” iestājās
SIA „LIDO” vietā un kļuva par Viešūra ezera nomnieku.
SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss” 2010.gadā mainīja firmu uz SIA „Tūrisma un
atpūtas komplekss”. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 09.12.2010. spriedumu
tika pasludināta SIA „Tūrisma un atpūtas komplekss” maksātnespēja un ar 03.03.2011.
kreditoru sapulces lēmumu tika uzsākta SIA „Tūrisma un atpūtas komplekss” bankrota
procedūra.
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas interneta mājas lapā publicēto informāciju Viešūra
ezerā licencēto makšķerēšanu organizē SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss”.
Licencētās makšķerēšanas periods ir no 25.02.2009. līdz 31.05.2012..
SIA „Tūrisma un atpūtas komplekss” kustamo un nekustamo mantu, kas atradās
Vestienas pagastā pie Viešūra ezera, nopirka SIA „LB Agro”. Pašvaldība saņēma SIA „LB
Agro” 08.05.2012. vēstuli Nr. 3-1/1 „Par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu
Viešūra ezerā”. Vēstulē SIA „LB Agro” norāda, ka vēlas turpināt SIA „LIDO” un SIA „LIDO
tūrisma un atpūtas komplekss” uzsākto saistībā ar Viešūra ezeru, proti, organizēt licencēto
makšķerēšanu Viešūra ezerā un nomāt ezeru.
SIA „LIDO” iesniedza Pašvaldībai 11.05.2012. vēstuli Nr. 13-1/119 „Par Viešūra
ezeru”, Iesniegumā norāda, ka SIA „LIDO” atsauc savu iesniegumu par Viešūra ezera nomu
un licencētās makšķerēšanas organizēšanu pie nosacījuma, ka pilnvarojums licencētās
makšķerēšanas organizēšanā Viešūra ezerā un vēlāk Viešūra ezera nomas līgums tiek
noslēgts ar SIA „LB Agro”.
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, turpmāk tekstā
„Noteikumi Nr. 918”, 9.punkts nosaka, ka ūdenstilpi šo noteikumu 2.punktā minētajiem
izmantošanas veidiem, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā pašvaldība.
Noteikumu Nr. 918 2.punkts nosaka, ka ūdenstilpi iznomā noteiktiem izmantošanas veidiem –
rūpnieciskajai zvejai; amatierzvejai – makšķerēšanai; akvakultūras dzīvnieku audzēšanai;
kultūrvēsturisko un dabas objektu aizsardzībai; dzeramā ūdens apgādei un ūdens ņemšanai
īpašām vajadzībām; zinātniskās pētniecības darbiem; rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un
peldvietu organizēšanai); ūdenssportam; ūdensceļu izmantošanai; sapropeļa un minerālo
resursu ieguvei; hidrotehnisko būvju celtniecībai, ekspluatācijai un ūdensspēka izmantošanai.
Noteikumu 918 26.punkts nosaka, ka ūdenstilpi var iznomāt uz laiku no pieciem līdz 30
gadiem.
Noteikumu Nr. 918 8.punkts nosaka, ka ja slēdz jaunu nomas līgumu vai pagarina
ūdenstilpes nomas līguma termiņu, priekšroka dodama iepriekšējam ūdenstilpes nomniekam,
kas nomas līguma darbības laikā ir pildījis visus līguma nosacījumus.
Ņemot vērā augstākminēto, uzskatāms, ka ar SIA „LB Agro” var slēgt Viešūra ezera
nomas līgumu rūpnieciskajai zvejai un amatierzvejai – makšķerēšanai.
Pašvaldība 07.06.2012. saskaņā ar Pašvaldības domes 29.05.2012. lēmumu „Par
pilnvarojumu organizēt licencēto amatierzveju – makšķerēšanu” (protokols Nr. 12., 28.p.)
noslēdza ar SIA „LB Agro” pilnvarojuma līgumu par licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas organizēšanu Viešūra ezerā.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka Pašvaldības
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Šajā gadījumā ar nekustamā
īpašuma atsavināšanu ir saprotama arī ūdenstilpes iznomāšana. Pašvaldības dome nav
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pilnvarojusi kādu savu institūciju vai amatpersonu pieņemt lēmumus par ūdenstilpju
iznomāšanu.
Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, deputātu komentārus, pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 11.panta
trešās daļas 2.punktu un 10.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā 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, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS, PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Slēgt ar SIA „LB Agro” (reģ. Nr. 40103534546, adrese: „Kalna Dzīšli”, Vestienas
pagasts, Madonas novads, LV 4855) uz 5 (pieciem) gadiem Viešūra (Kaķīšu) ezera nomas
līgumu rūpnieciskajai zvejai un amatierzvejai – makšķerēšanai (nomas līgums pielikumā).
51. Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)”
apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “LB Agro” izstrādāto nolikumu „Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)”.
Nolikums ir saskaņots: Zemkopības ministrijā, Valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR”; Valsts vides dienesta
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē, Dabas aizsardzības pārvaldē, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā; Madonas novada pašvaldībā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas –
kārtība” 13.punktu - pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar
saistošajiem noteikumiem.
Noklausījusies H.Pujata sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zvejniecības likuma”
10.panta trešo daļu, MK noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas
kārtība” 13. un 14.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un
septīto daļu, ņemot vērā 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, 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 Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 22 „Nolikums par
licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)” (Saistošie noteikumi un to
paskaidrojuma raksts pielikumā).
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā
termiņā atzinums nav nosūtīts, uzdot Administratīvajai nodaļai:
3.1. sadarbībā ar SIA „LB Agro” organizēt informācijas par licencētās makšķerēšanas
vietām, makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām
publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā „Stars”;
3.2. publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Madonas novada vēstis”;
3.3. Informāciju tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu pašvaldības mājas lapā internetā.
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4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Madonas novada vēstis”.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ā.Vilšķērstam.
52. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu 2013.gadam pasākumam „Vidzemes pavasara
karnevāls 2013”
Ziņo: Sanita SOMA – Madonas novada pašvaldības TIC vadītāja
Madonas novada pašvaldība 21.09.2012. ir saņēmusi iesniegumu no biedrības
„Atpūtas Bāzes.lv” par kultūras tūrisma projekta – brīvdienu izbrauciens „Vidzemes pavasara
karnevāls” organizēšanu. Pasākuma norises laiks – 2013. gada 23. februāris. Iesniegumā (sk.
pielikumu) tiek lūgts finansiāls atbalsts 500,00 Ls apmērā.
Noklausījusies Madonas novada pašvaldības tūrisma informācijas centra vadītājas
Sanitas Somas sniegto informāciju par pasākumu – tūrisma rallijs „Vidzemes pavasara
karnevāls” un tā izvērtējumu Madonas novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanas
kontekstā, ņemot vērā 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 Pasākumam – tūrisma rallijs „Vidzemes pavasara karnevāls”, kas notiks 2013. gada 24.
februārī piešķirt finansējumu 300,00 Ls (trīs simti latu) apmērā. Finanšu līdzekļus ieplānot
2013. gada nevalstisko organizāciju pasākumu tāmē.
2. Uzdot Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centram sadarboties ar biedrību
„AtpūtasBāzes.lv” tūrisma rallija organizēšanā.
53. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
ZIŅO: Sarmīte KALNIŅA – Finanšu nodaļas ekonomiste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2. punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
37. pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 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. 23 „Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada
budžeta grozījumiem” (Pielikumā)
54. Par struktūrvienību izveidošanu Madonas Bērnu un jauniešu centrā
ZIŅO: Gunita KĻAVIŅA – Bērnu un jauniešu centra direktore
Madonas novada pašvaldībā saņemts Madonas Bērnu un jauniešu centra
17.10.2012.iesniegums,
(reģistrēts
Madonas
novada
pašvaldībā
17.10.2011.,
Nr.MNP/2.1.3.2./12/2842) ar lūgumu Madonas novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par
Madonas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību izveidošanu.
Noklausījusies G. Kļaviņas sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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:
Izveidot Madonas Bērnu un jauniešu centram (izglītības iestādes reģistrācijas
Nr.4451900102) šādas teritoriālās struktūrvienības:
1. Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „KUBS”, kura
juridiskā adrese ir Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija.
2. Madonas Jauniešu iniciatīvu centrs „Burbulis”, kura juridiskā adrese ir Augu iela – 27,
Madona, Madonas novads, LV – 4801, Latvija.
3.
55. Par grozījumiem Madonas Bērnu un jauniešu centra nolikumā
ZIŅO: Gunita KĻAVIŅA – Bērnu un jauniešu centra direktore
Ir saņemts 17.10.2012.iesniegums, (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā
17.10.2011.ar Nr.MNP/2.1.3.2./12.2843) ar lūgumu veikt grozījumus Madonas Bērnu un
jauniešu centra nolikumā, sakarā ar jaunas struktūrvienības izveidošanu un nepieciešamību
veikt precizējumus atsevišķos nolikuma punktos atbilstoši paraugnolikumam.
Noklausījusies G. Kļaviņas sniegto informāciju, ņemot vērā 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, 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 Madonas Bērnu un jauniešu centra nolikumā (apstiprināts
Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009.sēdē, protokols Nr.15; 27.p.):
1 . Papildināt nolikuma 2.punktu šādā redakcijā:
„Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Jaunatnes likums, citi normatīvie akti,
kā arī Dibinātāja apstiprināts Centra nolikums”.
2. Papildināt nolikuma 5.punktu šādā redakcijā:
„Centram ir sava simbolika – logotips. Pielikums nr.1”.
3. Papildināt nolikumu ar punktu nr.14.2.3.šādā redakcijā:
„14.2.3.Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „KUBS”, kura
juridiskā adrese ir Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija”.
5. Papildināt nolikuma 15.punktu šādā redakcijā:
„Centra struktūrshēma pievienota Centra nolikuma pielikumā Nr.2”.
6. Nolikuma 53.punktu izteikt šādā redakcijā:
„Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
interešu izglītības iestādē interešu izglītības iestādes dibinātājam adresētu iesniegumu”.
7. Svītrot nolikuma 54. un 55 punktu.
8. Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 2012.gada 1.novembri
56. Par papildus finansējuma piešķiršanu tehnisko palīglīdzekļu iegādei Madonas
pansionātam
ZIŅO: Vineta LAMBERTE – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
V.Lamberte informē, ka ir nepieciešams papildus finansējums tehnisko palīglīdzekļu
iegādei Madonas pansionātam.
Noklausījušies V.Lambertes sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus,
pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu
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(Protokols Nr. 09, 2. p.,04.10.2012), ņemot vērā 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, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars
UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS, PRET - NAV,
ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt papildus finansējumu LVL 3630,00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit lati, t.sk.
PVN) tehnisko palīglīdzekļu iegādei Madonas pansionātam no Madonas pilsētas
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
Mobilais pacēlājs (Jostas, dušas - tualetes rati, uzstādīšana, apmācība, garantijas
apkalpošana) - 1 kompl. – ar PVN Ls 2420,00 ;
Papēžu pretizgulējumu aizsargi – 7 gb – ar PVN Ls 296,45;
Apsorbējošie paklājiņi – 10 gb – ar PVN Ls 193,60;
Tualetes rati – 1 gb ar PVN Ls 484,00
Tualetes rati – 1 gb ar PVN Ls 235,95.
57. Par ēdināšanas organizēšanas izmaiņām Dzelzavas pagasta pārvaldes iestādēs
ZIŅO: Vineta LAMBERTE – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Noklausījusies V.Lambertes sniegto informāciju par 26.09.2012. veikto pārbaudi
Dzelzavas pansionātā (pārbaudes akts pielikumā) un deputātu izteiktos viedokļus,
pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu,
ņemot vērā 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, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS, PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ar 01.01.2013. uzsākt ēdiena sagatavošanu Dzelzavas pansionāta vajadzībām Dzelzavas
internātpamatskolas virtuvē, vienlaicīgi pārtraucot ēdiena sagatavošanu Dzelzavas pansionāta
virtuvē.
2. Uzdot Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājam līdz novembra mēneša Finanšu un attīstības
komitejas sēdei sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem organizatoriskajiem un
tehniskajiem pasākumiem šī lēmuma izpildei noteiktajā termiņā, kā arī Dzelzavas
pamatskolas un bērnudārza audzēkņu ēdināšanas nodrošināšanai, izmantojot Dzelzavas
internātpamatskolas virtuvi, šai pašā vai vēlākā termiņā.
58. Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.2 „Skolēnu autobusu izmantošanas
kārtība” apstiprināšanu
ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks
A.Lungevičs informē, ka ir nepieciešams izstrādāt vienotu skolēnu autobusu
izmantošanas kārtību Madonas novada pašvaldībā, kas būtu saistoša visām pašvaldības
institūcijām, nosakot autobusu izmantošanas veidus, prioritātes un samaksas par autobusa
izmantošanu kārtību.
Noklausījusies A.Lungeviča sniegto informāciju, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.,5.punktu, LR Ministru Kabineta 20.04.2004.
noteikumu Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pārvadājumi” 5.5.punktu,
ņemot vērā 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, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
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VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS, PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības noteikumus Nr.2 „Skolēnu autobusu
izmantošanas kārtība” (noteikumi pielikumā).
2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī.
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai nosūtīt noteikumus Madonas novada pašvaldības pagasta
pārvaldēm.
59. Par līdzfinansējuma līgumu slēgšanu Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam
ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks
Izskatījusi biedrības ACB „Sinobi Kai Dodžo” iesniegumu ar lūgumu sniegt 10%
līdzfinansējumu Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
apstiprinātajam projektam „Cīņas sporta zāles aprīkojuma iegāde un infrastruktūras
uzlabošana”, projekta Nr. 12-05-LL15-L413202-000004, noklausījusies A.Lungeviča sniegto
informāciju, 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. Piešķirt Ls 348,00 (10% no projekta attiecināmajām izmaksām) biedrības ACB „Sinobi Kai
Dodžo” realizētā projekta „Cīņas sporta zāles aprīkojuma iegāde un infrastruktūras
uzlabošana” līdzfinansēšanai.
2. Apstiprināt līguma projektu ar biedrību ACB „Sinobi Kai Dodžo” par līdzfinansējuma Ls
348,00 (trīs simti četrdesmit astoņi lati) apjomā piešķiršanu un nosacījumiem projekta
realizēšanai.
60. Par bezīpašnieka mantu atzīto ēku (būvju) īpašumu „Rosība”, Barkavas pagastā,
Madonas novadā
ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS - pašvaldības izpilddirektors
2012.gada 6.septembrī Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi VAS „Privatizācijas
aģentūra” rakstu „Par bezīpašnieka mantu atzīto ēku (būvju) īpašumu „Rosība”, Barkavas
pagastā, Madonas novadā”.
VAS „Privatizācijas aģentūra” informē, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas 2012.gada 21.februāra spriedumu par bezīpašnieka mantu atzīts ēku
(būvju) īpašums „Rosība”, Barkavas pagastā, Madonas novadā, kas atrodas uz zemesgabala
„Šteiņi” ar kadastra Nr.7044 001 0088.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, MK
noteikumu Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana,
realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts
budžetā” 26.4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu,
„Privatizācijas aģentūra” lūdz Madonas novada pašvaldības domei mēneša laikā pieņemt
lēmumu par minētā nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, norādot, kādu
funkciju veikšanai nekustamais īpašums tiks pārņemts.
Ir saņemts Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja S.Smeltera viedoklis par nekustamā
īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā. S.Smeltera priekšlikums ir pārņemt ēkas (būves)
pašvaldības īpašumā. Ēkas (būves) ir nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai.
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Noklausījusies Ā.Vilšķērsta sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 25. aprīļa
noteikumu Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana,
realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts
budžetā” 26.4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 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. Pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu – ēku būvju īpašums
„Rosība”, Barkavas pagastā, Madonas novadā, kas atrodas uz zemesgabala „Šteiņi” ar
kadastra Nr.7044 001 0088, jo tas ir nepieciešams pašvaldības dzīvojamā fonda funkciju
nodrošināšanai.
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai nosūtīt pašvaldības domes lēmumu VAS „Privatizācijas
aģentūra”.
61. Par gājēju pārejas labiekārtošanu Raiņa un Valdemāra bulvāra krustojumā un ceļa
zīmju uzstādīšanu pie Madonas pilsētas 1.vidusskolas Valdemāra bulvārī 6
ZIŅO: Edgars GAILUMS – ceļu būvinženieris – projektu vadītājs
Edgars Gailums iepazīstina ar izstrādāto skici un izmaksām gājēju pārejai Raiņa un
Valdemāra bulvāra krustojumā, kā arī ātruma ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšanu 30 km/st
pie Madonas pilsētās 1. vidusskolas Valdemāra bulvārī 6.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus ņemot vērā
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 – 1 (Andris SAKNE),
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Labiekārtot gājēju pāreju pār Raiņa ielu Raiņa un Valdemāra bulvāra krustojumā,
piešķirot finansējumu LVL 6050,28 (ar PVN) no ceļa fonda budžeta līdzekļu atlikuma
uz gada sākumu.
2. Uzstādīt ātruma ierobežojošas ceļa zīmes 30 km/st pie Madonas pilsētas 1.vidusskolas
Valdemāra bulvārī 6.
62. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Kāla ezera padome” sportista Alda Šuriņa
atbalstam dalībai Eiropas čempionātā burāšanā Spānijā
ZIŅO: Māris GAILUMS –pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 27.septembrī ir saņēmusi Alda Šuriņa
iesniegumu
(reģistrēts
Madonas
novada
pašvaldības
administrācijā
ar
Nr.MNP/2.1.3.6./12/979 ar lūgumu finansiāli atbalstīt sportistu piedaloties Eiropas
čempionātā burāšanā Raceboard klasē, kas notiks Spānijā 2012.gada 22.10. līdz 28.10.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju
lēmumus, 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
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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 100,00 ( viens simts latu), pārskaitot biedrībai „Kāla ezera padome” - ”
sportista Alda Šuriņa atbalstam dalībai Eiropas čempionātā burāšanā Spānijā.
2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību „Kāla ezera padome” par
finansējuma piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu.
63. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Biatlona Federācijai
ZIŅO: Māris GAILUMS –pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 17.oktobrī ir saņēmusi Latvijas biatlona
federācijas
iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar
Nr.MNP/2.1.3.1./12/2833) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas izlases dalībnieku biatlonā
xxx, kas gatavojas un piedalīsies Pasaules kausos un Pasaules čempionātā
biatlonā2012./2013.gada sezonā.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju
lēmumus, 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. Piešķirt finansējumu Latvijas Biatlona federācijai no Madonas novada pašvaldības
pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 85,00 (astoņdesmit pieci lati) - xxx dalībai
Pasaules kausos un Pasaules čempionātā biatlonā 2012./2013.gada sezonā.
2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar Latvijas biatlona federāciju par finansējuma
piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu
64. Par finansējuma piešķiršanu BMX klubam
ZIŅO: Māris GAILUMS –pašvaldības sporta darba organizators
Madonas novada pašvaldība 2012.gada 10.oktobrī ir saņēmusi „BMX klubs Madona”
iesniegumu
(reģistrēts
Madonas
novada
pašvaldības
administrācijā
ar
Nr.MNP/2.1.3.2./12/2755 ar lūgumu par pašvaldības finansiāla atbalsta saņemšanu – kluba
formu iegādei Ls 375,00 (Ls 25 x 15), 2 (divu) vidēja izmēra telšu iegādi braucot uz
sacensībām Ls 500,00, Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē esošās BMX trases otrās taisnes
pārbūvei Ls250,00.
Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju,
ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības, Finanšu un attīstības komiteju
lēmumus, 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. Piešķirt finansējumu LVL 500,00 (pieci simti latu) divu vidēja izmēra telšu iegādei un
LVL 250,00 (divi simti piecdesmit latu) BMX trases otrās taisnes pārbūvei, palielinot
Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu tāmi – kods 8115 (atbalsts
sportistiem, biedrībām, pasākumiem).
2. Plānojot 2013.gada budžetu izskatīt jautājumu par Ls 375,00 (trīs simti septiņdesmit pieci
latu) piešķiršanu formu iegādei BMX klubam.

61

65. Par sporta darba organizācijas sistēmu Madonas novadā
ZIŅO: Māris GAILUMS –pašvaldības sporta darba organizators
Noklausījusies M.Gailuma sniegto informāciju, 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, VALENTĪNS RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS, PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Jautājumu atkārtoti skatīt novembra domes sēdē.
66. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļai
ZIŅO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks
Madonas novada pašvaldība 19.10.2012. ir saņēmusi Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas nodaļas 18.10.2012. iesniegumu (reģistrēts
MNP/2.1.3.2./12/2901) par līdzekļu piešķiršanu administratīvās ēkas Saules ielā 8, Madonā
koridora remontam LVL 683,00. Remontu darbus Madonas daļas personāls veiks ar pašu
spēkiem.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un
attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita
KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars
UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS, PRET – 1 (Daiga
MADERNIECE), ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt finanšu līdzekļus LVL 721,00 (septiņi simti divdesmit viens lats) Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas
administratīvās ēkas, Saules ielā 8, Madonā, koridora remontam no Madonas pilsētas
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
67. Par SIA „Ošupes KU” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Projekta „Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansēšanai
un līdzfinansēšanai Madonas novada pašvaldība SIA „Ošupes KU” ir ieguldījusi 209 510,00
Ls. Lai veiktu SIA „Ošupes KU” pamatkapitāla palielināšanu, nepieciešams pieņemt attiecīgu
pašvaldības lēmumu.
Noklausījusies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja A.Šķēla ziņojumu, 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. Palielināt SIA „Ošupes KU” pamatkapitālu par LVL 209 510, 00 (divi simti deviņi
tūkstoši pieci simti desmit latu) izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot
attiecīgu kapitāla daļu skaitu;
2. Uzdot kapitāldaļu turētāja pārstāvim – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājam Aigaram
Šķēlam veikt normatīvajos aktos paredzētās darbības izmaiņu izdarīšanai LR Uzņēmumu
reģistrā.
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68. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu vienību
sarakstos
ZIŅO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un
attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies sniegto informāciju, 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 – 1 (Vineta LAMBERTE), ATTURAS NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus šādos Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu vienību
sarakstos ar 2012.gada 1.septembri:
1.1. Papildināt Barkavas pamatskolas amatu vienību sarakstu ar izglītības iestādes
bibliotekārs, profesijas kods 262207, amata vienības likme 0,25, mēneša algas likme LVL
280,00
69. Par grozījumiem Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte” amatu
vienību sarakstā
ZIŅO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs
Izskatījusi Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” vadītājas
L.PREISES iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 19.10.2012.
Nr.MNP/2.1.3.2./12/2897), ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un
kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 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. Veikt grozījumus Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” amatu
vienību sarakstā, piešķirot papildus 1 slodzi pirmskolas pedagoga ar mēneša algas likmi
LVL 280,00 ar 01.10.2012.
2. Piešķirt finansējumu 2012.gada novembra un decembra mēnešiem LVL 742,00
(pedagogu darba samaksai un valsts obligātās apdrošināšanas iemaksām) no novada
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
70. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādē „Priedīte”
ZIŅO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs
Izskatījusi Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” vadītājas
L.PREISES iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 19.10.2012.
Nr.MNP/2.1.3.2./12/2896), ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un
kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 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
Piešķirt papildus finansējumu LVL 470,00 (četri simti septiņdesmit lati) dienas grupas
pedagoga darba samaksai no novada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
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71. Par transporta izdevumu apmaksu Vestienas pagasta pirmsskolas audzēkņiem
ZIŅO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs
Izskatījusi Ingas VECOZOLAS un Dace HERMANES iesniegumus, ņemot vērā
Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju
lēmumus, 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:
Apmaksāt ceļa izdevumus Vestienas pagasta pirmsskolas audzēkņiem: xxx
72. Par finansējuma piešķiršanu ceļa izdevumu apmaksai izglītojamajiem Bērzaunes
pagasta pārvaldei
ZIŅO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes
Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 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:
Piešķirt papildus finansējumu LVL 4036,00 (četri tūkstoši trīsdesmit seši lati) ceļa
izdevumu apmaksai izglītojamajiem no novada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
73. Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma izdošanai angļu valodā
ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ - Kultūras nodaļas vadītājs
Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un
attīstības komiteju lēmumus, izskatījusi fonda „Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras
Gekas iesniegumu Nr.MNP/2.1.3.1./12/2508 , noklausījusies J.KĻAVIŅA 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:
Piešķirt finansējumu LVL 200,00 (divi simti latu) apmērā grāmatas „Sibīrijas bērni”
2.sējuma izdošanai angļu valodā no kultūras pasākumu budžeta nesadalītajiem līdzekļiem,
naudu pārskaitot nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”.
75. Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem 1.redakcijas
nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
ZIŅO: Ilona GLEIZDE – teritorijas plānotāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 8.punktu, MK
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06.10.2009.gada noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 36. un 37.punktu, MK 16.10.2012.gada noteikumiem Nr.711 „ Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” Madonas novada pašvaldības
domes 2010.gada 28.decembra lēmumu „Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadiem izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.25, p.5.), noklausoties izstrādes vadītājas Ilonas
Gleizdes ziņojumu, ņemot vērā deputātu ieteikumus, 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. Madonas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadiem pabeigt izstrādāt atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā uzsākot teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi:
Teritorijas plānošanas likums un MK 06.10.2009.gada noteikumiem Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
2. Nodot Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadiem 1.redakciju
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
3. Uzdot izstrādes vadītājam līdz 19.11.2012. organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā
dokumenta sabiedrisko apspriešanu.
4. Pieprasīt atzinumus no darba uzdevumā minētajām institūcijām un uzņēmumiem par
2.punktā minēto dokumentu.
76. Par projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros noslēgtā būvdarbu
līguma izpildes termiņu
ZIŅO: ELITA STAUNE – projekta sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
E.Staune informē, ka Sarkaņu pagastā tiek realizēts projekts „Kalnagravas tautas nama
rekonstrukcija” (ID Nr.11-05-L32100-000139), kura līdzfinansējumu nodrošina Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, projekta realizācijas termiņš ir 31.07.2013. Tautas
nama rekonstrukcijai ir noslēgts 19.07.2012. būvdarbu līgums Nr.2.4.6./24-12 ar SIA „RCI
Gulbene”, par kopējo summu Ls 218 596.81, līguma izpildes termiņš saskaņā ar iepirkuma
ID. Nr.MNP2012/9_ELFLA nolikuma prasībām ir 7 mēneši, t.i., līdz 19.01.2012.
Uzsākot tautas nama rekonstrukciju, tika konstatēts, ka Būvniecības līgumā nav
iekļauti visi nepieciešamie darbi, lai Līgumā noteikto Darbu apjomu varētu pabeigt. Domes
sēdē (27.09.2012. sēdes protokols Nr.21. p. 84) nolēma piekrist projekta ietvaros veikt tautas
nama „Kalnagravas” rekonstrukcijas otrās kārtas pabeigšanai tehnoloģiski nenodalāmos
rekonstrukcijas būvdarbus, noslēdzot papildus vienošanos. No būvuzņēmēja 26.10.2012. tika
saņemts iesniegums (pielikumā), kurā tiek lūgts pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz
07.03.2013.
Noklausoties E.Staunes sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma
iesniegumu un ņemot vērā deputātu komentārus, 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:
Piekrist pagarināt būvdarbu īgumā Nr. 2.4.6./24-12 „Būvdarbi projekta „Kalnagravas
tautas nama rekonstrukcija” ietvaros” noteikto Darbu izpildes termiņu līdz 2013.gada
7.martam.
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77. Par izmaksu sadārdzinājumu projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības
iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu
„Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros
ZIŅO: ELITA STAUNE – projekta sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
Elita Staune ziņo, par projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes
„Saulīte” rekonstrukcija” un projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu
„Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ieviešanas progresu:
12.01.2012. Būvuzņēmējs (SIA „CB”) pārtrauca pildīt līguma saistības, kā rezultātā
Madonas novada pašvaldības dome 26.04.2012. lauza Līgumu ar SIA „CB” .
04.06.2012. tika izsludināts atkārtots iepirkums atlikušo būvdarbu izpildei, kurā tika
saņemts viens piedāvājums par kopējo līgumsummu – Ls 1’820’203.94.
12.07.201. Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums
Nr.2. „Par pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” rekonstrukcijas darbu iepirkumu
procedūras rezultātiem”, ņemot vērā to, ka iesniegtais piedāvājums būtiski pārsniedza
projekta ieviešanai pieejamos finanšu līdzekļus, tika nolemts neslēgt būvdarbu līgumu,
pārskatīt tehnisko projektu, lai samazinātu iespējamo projekta sadārdzinājumu, un izsludināt
atkārtotu iepirkumu procedūru Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu
izpildei. 12.07.2012. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu
pārtraukt iepirkumu procedūru.
28.08.2012. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija izsludināja atkārtotu
iepirkumu procedūru Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildei,
saskaņā ar tehnisko projektu, kurš tika pārskatīts, izvēloties, kur tas iespējams,
ekonomiskākus risinājumus.
23.10.2012. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par
līguma piešķiršanu pretendentam SIA "Vidzemes Energoceltnieks" par kopējo līgumsummu
– Ls 1’216’532.39. Būvdarbu izpildes termiņš 8 mēneši.
Projektu ietvaros papildus nepieciešamais finansējums būvdarbu autoruzraudzības un
būvuzraudzības nodrošināšanai – Ls 12’736.42.
Projekta realizācijai pieejamais finansējums - Ls 1’085’805.39, t.i., VRAA piešķirtais
avanss un starpposmu maksājumi – Ls 183’203.99, Valsts kasē piešķirto aizņēmumu atlikumi
– Ls 902’601.39.
Projekta sadārdzinājums, kuram nav pieejami finanšu līdzekļi – Ls 143’463.42.
Noklausoties E.Staunes sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma iesniegumu
un ņemot vērā deputātu komentārus, 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. Lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai saskaņot projekta sadārdzinājuma iekļaušanu
projekta kopējās izmaksās, kā neattiecināmās izmaksas;
2. Projekta papildus finansēšanai lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un
pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē Ls 143’463.42 apmērā
Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem
projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un
„Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija”
īstenošanai.
3. Vispārēju lēmuma izpildes kontroli uzdot Attīstības nodaļai.
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78. Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
ZIŅO: Laima LIEPIŅA – Administratīvās nodaļas vadītāja
Izskatījusi priekšlikumus par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu,
noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris
LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS),
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt Madonas novada pašvaldības apbalvojumus saskaņā ar pievienoto sarakstu.
Piešķirto apbalvojumu saraksts pievienots protokolam.
79. Par studiju kredīta galvošanu E.A.
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs
Aronas pagasta pārvalde ir saņēmusi xxx iesniegumu ar lūgumu sniegt galvojumu
studiju un studējošā kredīta saņemšanai A/S SEB bankā studijām ceturtajā kursā Rīgas
Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un tehnoloģijas institūtā studiju
kredītam ar valsts vārdā sniegtu galvojumu LVL 975,00 (deviņi simti septiņdesmit pieci lati)
un studējošā kredītam ar valsts vārdā sniegtu galvojumu LVL 500,00 (pieci simti lati), kopā
LVL 1475,00 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit pieci lati).
Māte xxx ir pensionāre, tēvs miris.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības
30.08.2012. sēdē apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par pašvaldības
galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”, 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:
Galvot studiju kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu LVL 975,00 (deviņi simti
septiņdesmit pieci lati) apmērā un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu LVL
500,00 (pieci simti latu) apmērā Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 4.kursa studentam xxx.
80. Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Sarkaņu komunālais
uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO: Andris SIMTNIEKS - Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs
2012.gada 29.oktobrī saņemts SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” iesniegums, kurā
uzņēmuma valdes loceklis Rolands Vēzis lūdz Sarkaņu pagasta pārvaldi palielināt
pamatkapitālu par LVL 3048,00, ko SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” iekasējis no
likvidētās Madonas novada pašvaldības aģentūras „Sarkaņu komunālais serviss” debitoriem
laika periodā no 2011.gada novembra līdz 2012.gada 1.novembrim.
Noklausījusies Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja A.Simtnieka sniegto informāciju,
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.panta
pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka „Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai
pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai
samazināšanas noteikumi”, tā paša likuma 142.pantu , kas nosaka, ka „Sabiedrības
pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā
un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu” un Komerclikuma 196.panta trešo daļu „ Ja tiek
pieņemts lēmums par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi
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statūtos”, nepieciešams domes lēmums par SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” statūtu
izmaiņām, ņemot vērā 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. Palielināt SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” (reģ. Nr. LV 45403027648)
pamatkapitālu par LVL 3048,00 (trīs tūkstoši četrdesmit astoņi lati), izdarot naudas
ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu;
2. Uzdot Madonas novada pašvaldībai ieskaitīt SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums”
kontā LVL 3048 pamatkapitāla palielināšanai;
3. Uzdot SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim nodrošināt
Latvijas Republikas likumos noteiktajos termiņos visu ar SIA „Sarkaņu komunālais
uzņēmums” pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistīto darbību
veikšanu.
81.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIŅO: Augusts APINIS – Būvvaldes arhitekts
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „RDN” 30.10.2012. iesniegumu
Nr.MNP /2.1.3.2./12/3048 un identisku SIA „BETULA PREMIUM” 30.10.2012.
iesniegumu Nr. MNP/2.1.3.2./12/ 3047 par zemes ierīcības projekta „Zemes gabalu robežu
pārkārtošana Kārļa ielā 1 un Kārļa ielā 1A, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas
novadā ar kadastra Nr.70460090055 un Nr.70460090215”, apstiprināšanu.
Noklausījusies A. Apiņa sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības
likuma” 19.panta 2.daļu, 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 zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Kārļa ielā 1, kadastra apzīmējums
Nr.7046 009 0215 un Kārļa ielā 1A, kadastra apzīmējums Nr.7046 009 0055,
Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, robežu pārkārtošanu.
2. Zemes gabalam Kārļa ielā 1, kadastra apzīmējums Nr.7046 009 0215, 4,33ha un zemes
gabalam Kārļa ielā 1A, kadastra apzīmējums 7046 009 0055, 0,2981 ha noteikt zemes
lietošanas mērķi: „Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ( kods 1001).
2. Zemes gabalam Kārļa ielā 1 noteikt sekojošus apgrūtinājumus:
1. Siltumtrases (gaisa) aizsargjosla 242m – 0,07ha,
2. Siltumtrase ( gaisa) aizsargjosla 20m – 0,01ha.
3. Zemes gabalam Kārļa ielā 1A noteikt apgrūtinājumu:
1. 020602 – aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtām
un siltuma punktiem.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta 1,2. daļu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Voldemāra Baloža 13A, Valmierā ,
LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
82. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu
atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"
II kārta ar projekta pieteikumu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana
Madonas pilsētas 2. vidusskolā Skolas ielā 10, Madonā, Madonas novadā”
ZIŅO: Gints Hermanis – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists
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Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, 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 – 1 (Bruno
KOKARS), ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedalīties izsludinātājā projektu konkursā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai" II kārta ar projektu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma
uzstādīšana Madonas pilsētas 2. vidusskolā Skolas ielā 10, Madonā, Madonas
novadā”.
2. Apstiprināt finansējuma apjomu bez PVN 8 066,65 LVL, ar PVN 21 % - 9 760, 65
apmērā (tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 1 459,60 LVL, KPFI finansējums 8
271,05 LVL.
3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (15 % no attiecināmajām
izmaksām) 1 459,60 LVL apmērā.
4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu publicitātes
pasākumiem 30,00 LVL apmērā.
5. Ēkai Skolas ielā 10, Madonā, kurā atrodas izglītības iestāde, turpmākos 5 gadus
nemainīt ēkas lietošanas veidu.
6. Projekta iesnieguma apstiprināšanās gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē 9760,65
LVL apmērā ar noteikto Valsts kases procentu likmi.
83. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu
atklātā
konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar
projekta pieteikumu „Kompleksi risinājumi Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā
Kļavu ielā 2, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā veicot ēkas siltināšanas darbus,
ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju uzstādīšanu un energoefektīva mākslīgā
apgaismojuma uzstādīšanu”
ZIŅO: Gints Hermanis – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, , 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 – 1 (Bruno
KOKARS), ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedalīties izsludinātājā projektu konkursā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai" II kārta ar projektu „Kompleksi risinājumi Dzelzavas
speciālajā internātpamatskolā Kļavu ielā 2, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā veicot
ēkas siltināšanas darbus, ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju uzstādīšanu un
energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu”
2. Apstiprināt finansējuma apjomu bez PVN 163 125,54 LVL, ar PVN 21 % 197 381,90 apmērā (tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 29 602,80 LVL, KPFI
finansējums 167 749,10 LVL.
3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (15 % no attiecināmajām
izmaksām) 29 602,80 LVL apmērā.
4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu publicitātes
pasākumiem 30, 00 LVL apmērā.
5. Ēkai Kļavu ielā 2, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, kurā atrodas izglītības iestāde,
turpmākos 5 gadus nemainīt ēkas lietošanas veidu.
6. Projekta iesnieguma apstiprināšanās gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē
197 381,90 LVL apmērā ar noteikto Valsts kases procentu likmi.
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84. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu
atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"
ar projekta pieteikumu „Kompleksi risinājumi Liezēres pamatskolā Jaunatnes ielā 3,
Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā veicot ēkas siltināšanas darbus,
ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju uzstādīšanu un energoefektīva mākslīgā
apgaismojuma uzstādīšanu”
ZIŅO: Gints Hermanis – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, , 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 – 1 (Bruno
KOKARS), ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedalīties izsludinātājā projektu konkursā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai" II kārta ar projektu „Kompleksi risinājumi Liezēres
pamatskolā Jaunatnes ielā 3, Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā veicot
ēkas siltināšanas darbus, ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju uzstādīšanu un
energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu”
2. Apstiprināt finansējuma apjomu bez PVN 39 872,99 LVL, ar PVN 21 % - 48 246,32
apmērā (tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 7 232,45 LVL, KPFI finansējums
40 983,87 LVL.
3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (15 % no attiecināmajām
izmaksām) 7 232,45 LVL apmērā.
4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu publicitātes
pasākumiem 30,00 LVL apmērā.
5. Ēkai Jaunatnes ielā 3, Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā, kurā atrodas
izglītības iestāde, turpmākos 5 gadus nemainīt ēkas lietošanas veidu.
6. Projekta iesnieguma apstiprināšanās gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē 48 246,32
LVL apmērā ar noteikto Valsts kases procentu likmi.
85. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu
atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"
ar projekta pieteikumu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana PII
„Pasaciņa” Praulienas pagasts, Madonas novadā”
ZIŅO: Gints Hermanis – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, 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 – 1 (Bruno
KOKARS), ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piedalīties izsludinātājā projektu konkursā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai" II kārta ar projektu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma
uzstādīšana PII „Pasaciņa” Praulienas pagasts, Madonas novadā”
2. Apstiprināt finansējuma apjomu bez PVN 2 978,09 LVL, ar PVN 21 % - 3 603,49
apmērā (tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 536,03 LVL, KPFI finansējums
3 037,46 LVL.
3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (15 % no attiecināmajām
izmaksām) 536,03 LVL apmērā.
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4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu publicitātes
pasākumiem LVL apmērā.
5. Ēkai Praulienas pagastā, Madonas novadā, kurā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaciņa”, turpmākos 5 gadus nemainīt ēkas lietošanas veidu.
6. Projekta iesnieguma apstiprināšanās gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē 3 603,49
LVL apmērā ar noteikto Valsts kases procentu likmi.
86. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no xxx
ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – pašvaldības izpilddirektors
Madonas novada pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts ziņo par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no xxx.
Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts: xxx pieder nekustamais īpašums zeme, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā – ar
kadastra numuru xxx, turpmāk tekstā „Zeme”.
Madonas novada pašvaldība xxx ir izsniegusi administratīvos aktus:
- 18.03.2010. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2010.gadam Nr. 04-62/10-170, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
Ls 22.21 apmērā;
- 01.03.2011. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2011.gadam Nr. 04-62/11-18094, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
Ls 20.72 apmērā.
- 06.02.2012. Pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
2012.gadam Nr. 04-06/12-14664, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemi
Ls 21.02 apmērā.
Ņemot vērā to, ka zvērinātais tiesu izpildītājs zemi atsavina piespiedu izsoles ceļā,
Pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas
2.punktu lēmumā par parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā iekļauj arī
nekustamā īpašuma nodokļa summu par visu 2012.gadu, proti, par laika periodu līdz tiesas
nolēmumam, ar kuru apstiprina nekustamā īpašuma izsoli (par ko tiks veikt pārrēķins
atbilstoši faktiskajiem apstākļiem).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 76.panta ceturto
daļu maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2010., 2011. un 2012.gadam ir
kļuvuši neapstrīdami.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā
samaksāts par 2010., 2011. un 2012.gadu un uz 31.10.2012. nekustamā īpašuma nodokļa
parāds ir LVL 62.74 apmērā, kur LVL 51.28 ir pamatparāds, bet LVL 11.46 ir nokavējuma
nauda.
Ar 11.10.2012. brīdinājumu Nr. DZE/1-09/12/102 „Par piespiedu izpildi” xxx
ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu nekavējoties labprātīgi nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda labprātīgi netika samaksāta. Tāpat no xxx ir piedzenami šī lēmuma
piespiedu izpildes izmaksas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas
11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
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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. Piedzīt bezstrīda kārtībā no xxx, par labu Madonas novada pašvaldībai (konts Nr.
LV86UNLA0030900130107, a/s „SEB Banka”) nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa
parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „xxx” Dzelzavas pagasts, Madonas
novads, kas sastāv no zemes gabala (kadastra numurs xxx) LVL 62.74 apmērā, kur LVL
51.28 ir pamatparāds, bet LVL 11.46 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.
87. Par pašvaldības meža zemes transformāciju
ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks
A.Lungevičs informē par ieceri transformēt meža zemi Smeceres sila teritorijā (zemes
gabals ar kadastra Nr.70660010056) saskaņā ar nākotnes perspektīvām turpināt attīstīt
Smeceres silu kā teritoriju sportam un atpūtai.
Plānotā platība, kas nepieciešama sporta objekta ierīkošanai – 3,6 ha.
MK noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 3.5.punkts nosaka,
ka meža zemes transformāciju veic, ja tas nepieciešams sporta un kultūras objektu ierīkošanai,
kā arī teritorijas labiekārtošanai.
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas
novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 6.punktu, Lazdonas pagasta teritorijas
plānojumu 2006.-2018.gadam, konkrētās teritorijas plānotā – atļautā izmantošana ir tūrisma
un rekreācijas apbūves teritorijas.
Saskaņā ar Lazdonas pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem sporta un atpūtas (rekreācijas) objekts ir teritorija, būve vai tās daļa, ko
izmanto sporta spēļu, fizisku nodarbību vai izklaidēšanas nolūkā (var ietvert ari sporta klubu,
sacīkšu zirgu un suņu audzētavu, suņu un citu dzīvnieku dresēšanu un citu rekreatīvu darbību,
kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana).
Līdz ar to plānotā meža zemes transformācija ir atbilstoša Lazdonas pagasta teritorijas
plānojumā paredzētajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Noklausījusies A.Lungeviča sniegto informāciju, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.806
„Meža zemes transformācijas noteikumi”, 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. Uzsākt meža zemes transformāciju Madonas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ar
kadastra Nr.7066 001 0056 3,6 ha platībā saskaņā ar lēmumam pievienoto situācijas plānu,
nosakot plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0503 sportam un atpūtai aprīkotas
dabas teritorijas.
2. Uzdot pašvaldības mežzinim un būvvaldei veikt ar meža zemes transformācijas
ierosināšanu, dokumentu sagatavošanu, iesniegšanu un transformācijas atļaujas saņemšanu
nepieciešamās darbības.
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88. Par finansējuma piešķiršanu skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai
ZIŅO: Sarmīte KALNIŅA - ekonomiste
Madonas novada pašvaldība 21.08.2012. ārkārtas sēdē (protokols Nr.18, 4.p.) pieņēma
lēmumu „Par Madonas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto
pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu
skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” apstiprināšanu”, kas stājās spēkā ar
01.09.2012.
Apkopojot septembra mēnesī iesniegtās atskaites par ēdināšanas izdevumiem, ir
aprēķinātas nepieciešamās summas, kas ir jāpiešķir pagastu pārvaldēm un izglītības iestādēm
skolēnu ēdināšanai.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu iesniegumus, 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 skolēnu ēdināšanai iztrūkstošās summas no novada nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem:
1. Madonas pilsētas 2.vidusskolai –
Ls 8214,00
2. Bērzaunes pagasta pārvaldei –
Ls 389,00
3. Dzelzavas pagasta pārvaldei –
Ls 716,00
4. Kalsnavas pagasta pārvaldei –
Ls 697,00
5. Lazdonas pagasta pārvaldei –
Ls 1687,00
6. Liezēres pagasta pārvaldei –
Ls 1242,00
7. Ļaudonas pagasta pārvaldei –
Ls 2169,00
8. Mārcienas pagasta pārvaldei –
Ls 799,00
9. Mētrienas pagasta pārvaldei –
Ls 86,00
10. Praulienas pagasta pārvaldei -

Ls 2041,00

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

A.Ceļapīters

Protokolēja

(personiskais paraksts)

L.Liepiņa
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