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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.jūlijā        Nr.17 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

Sēdi slēdz plkst.17.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Agris LUNGEVIČS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA 

Sēdē piedalās – 

Deputāti: Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

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

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

Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Nepiedalās deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS – atrodas atvaļinājumā, Vanda MADERNIECE 

Pagastu pārvalžu vadītāji: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs, Andrejs Piekalns 

– Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Ivars Miķelsons – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs, 

Staņislavs Smelters – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs, Ilze Dreimane – Ļaudonas pagasta 

pārvaldes vadītāja, Ināra Mālniece – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja, Guntis Ķeveris – 

Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Pieaicinātās personas: Imelda Saulīte – Madonas novada bibliotēkas vadītāja, Gita Lutce – 

Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniece, Rolands Lātss – SIA „Joker LTD”pārstāvis 

Administrācijas darbinieki: Helmuts Pujats – jurists, Andris Rieba – Būvvaldes vadītājs, 

Sarmīte Kalniņa – ekonomiste, Romāns Hačatrjans – Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības 

nodaļas vadītājs, Evita Zāle – Juridiskās nodaļas vadītāja, Indra Kārkliņa – attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste, Jānis Kļaviņš – Kultūras nodaļas vadītājs 

 

Agris LUNGEVIČS aicina balsot par 31.07.2012. Madonas novada pašvaldības domes sēdes 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

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

RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, 

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

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt 2012.gada 31.jūlija Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtību. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

1.Par Ošupes pagasta ģerboni 

2. Par informatīvo zīmju uzstādīšanu Lubāna mitrāja Madonas novada daļā 

3. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

4. Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2012.gada jūlijā 
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5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.A. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.D. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.L.  
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Mētrienas pagasta zemnieku 

saimniecības „xxx” 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M.B. 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.K. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.L. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.Ē.L.  
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z.S.  
17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
18. Par Kārļa ielas veikto remontdarbu izmaksu kompensāciju 

19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, Sauleskalns, Bērzaunes 

pagastā, izsoli 

20. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

21. Par grozījumiem Madonas novada bibliotēkas Lietošanas noteikumos noteiktajos maksas 

pakalpojumos 

22. Par finansējuma piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļai dižkoka Rietumu tūjas 

pārstādīšanai 

23. Par D.B. ierosinājumu piešķirt ikmēneša pabalstu 
24.Par Sociālās mājas statusa noņemšanu ēkai Aronas pagasta Kusā, Melioratoru ielā 1 

25. Par ēkas Raiņa ielā 13A, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā Madonas novadā, nojaukšanu 

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalsnavas pagastā 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Mārcienas pagastā 

28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

29. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

30. Par bezmantinieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu 

31. Par Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas nolikuma nodošanu apstiprināšanai 

32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Centra iela 4a-1, Lazdona, 

Lazdonas pagasts, Madonas novads nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

33. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā 

34. Par cenas noteikšanu šķirotai grantij 

35. Par projekta „Bērnu un jauniešu interesēm kvalitatīvas vides uzlabošana jauniešu centrā 

Praulienā” ID Nr. 11-05-LL15-L413201-000001 mūzikas pedagoga pienākumu pildīšanu 

projekta ietvaros 

36. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Blaumaņa ielā 15, Madonā 

37. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 1, Madonā 

38. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 3, Madonā 

39. Par I.J. iesniegumu 

40. Par Madonas novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadiem pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

41. Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 

2013. - 2020.gadiem vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

42. Par finansiālu atbalstu Madonas dzīvnieku patversmes attīstīšanai 

43. Par D.Ā. nekustamā īpašuma nodokļa parādu  

44. Par papildus finansējuma piešķiršanu „15.Latviešu mūzikas svētkiem” 

45. Par līguma slēgšanu ar Latvijas lauku konsultāciju centru 
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1.Par Ošupes pagasta ģerboni 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs  

 

    Ģerboņa centrā zelta krāsā attēlots ķikusts (ķikusts – putnu populācija, kuras visas 

pasaules ¼ daļa saskaņā ar ornitologu sniegtajām ziņām mīt Lubāna mitrajā). Ģerboni pa 

diagonāli sadala viļņota sudrabota līnija virzienā no kreisā apakšējā stūra uz labo augšējo 

stūri. Ģerboņa kreisajā daļā zils fons, ģerboņa labajā daļā – sarkans fons. 

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

PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 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: 

Virzīt uz apstiprināšanu Latvijas Republikas Kultūras ministrijā Ošupes pagasta 

ģerboni saskaņā ar izstrādāto ģerboņa projektu (pielikumā). 

  

2. Par informatīvo zīmju uzstādīšanu Lubāna mitrāja Madonas novada daļā 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs  

      2012.gada 3.maijā Madonas novada pašvaldība domes ārkārtas sēdē (prot. Nr.8, 2.p.) 

pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu 823,00 Ls apmērā Dabas aizsardzības pārvaldei  

nodabas resursu nodokļa līdzekļiem 20 boju uzstādīšanai sezonas lieguma (Bargais sēklis) 

iezīmēšanai dabā, 8 boju uzstādīšanai  dabas lieguma zonai (Barkavas tornis) un 27 

informatīvo zīmju uzstādīšanai  dabas parka zonas  robežas iezīmēšanai dabā, slēdzot līgumu 

ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

    23.07.2012. no Dabas aizsardzības pārvaldes saņemta informācija, ka tā kā valsts 

iestāde nav tiesīga pieņemt finansējumu no pašvaldības. Šinī sakarā Dabas aizsardzības 

pārvalde lūdz Madonas novada pašvaldību nepieciešamās informatīvās zīmes izgatavot 

pašvaldībai. 

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

PAR - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 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. Atcelt Madonas novada pašvaldības 2012.gada 3.maija lēmuma (prot. Nr.8) 2.p. „Par 

finansējuma piešķiršanu funkcionālo zonu iezīmēšanai ar bojām un informatīvajām zīmēm 

dabas liegumā „Lubāna mitrājs”. 

2. Izgatavot informatīvās un lieguma zīmes saskaņā ar tāmi par kopējo summu Ls 558,68 

(pieci simti piecdesmit astoņi lati 68 santīmi). 

 

Informatīvās zīmes Lubāna mitrājā 

 

Madonas novads 

1. Sezonas lieguma zīmes Bargajā sēklī – 4 (metāla stabi) 

2. Dabas parka zonas zīmes Lubāna mitrājā (Lubāns) – 18 (15 metāla stabi, 3 koka stabi) 

3. Neitrālās zonas zīmes Lubāna mitrājā – 1 (koka stabi) 

4. Motorlaivas aizlieguma zīmes dabas parka zonā Lubāna mitrājā (upes) – 5 (metāla 

stabi) 

5. Dabas lieguma zīmes Lubāna mitrājā – 2 (koka stabi) 

  

Kopā: 30 zīmes 
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Izmaksas: 

Objekts Izmēri Skaits Vienības cena 

bez PVN, Ls 

Izmaksas 

bez PVN, Ls 

Zīmes  30   

1. Sezonas lieguma zīmes 

Bargajā sēklī 

400x400mm 4 7,20 28,80 

2. Dabas parka zonas zīmes 

Lubāna mitrājā (Lubāns) 

400x600mm 18 8,40 151,20 

3. Neitrālās zonas zīmes Lubāna 

mitrājā 

400x400mm 1 7,20 7,20 

4. Motorlaivas aizlieguma zīmes 

dabas parka zonā Lubāna 

mitrājā (upes) 

400x400mm 5 7,20 36,0 

5. Dabas lieguma zīmes Lubāna 

mitrājā 

400x400mm 2 7,20 14,40 

Koka stabi  2,5 m 6 4,50 27,0 

Cinkoti metāla stabi  3 m 24 9,90 237,60 

Stiprinājumi metāla stabiem  24 2,15 51,60 

Marķējošā līmlente metāla stabiem  0.1m x 1.22m 4 1,22 4,88 

   Izmaksas kopā 558,68 

 

3. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs  

       Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Ošupes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā. 

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

PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 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. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 
3580 latiem 

 1.2. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 
  Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

01.110. Pārvalde     

  Izdevumi kopā 
(palielinājums) 

2480 

 1100 Atalgojumi 1020 Izdevums Klānu vēstis, iedzīvotāju 
informēšana 

1200 
Darba devēja soc. apdroš. 

maksājumi 246   

2200 Pakalpojumi 1214 
400 Ls ģērboņa izstrāde, 814 Klānu 
vēstis  

06.601. Pārējā komunālā 
saimniecība un teritoriju 
uzturēšana 

  

  

  Izdevumi kopā 
(palielinājums) 

600 
  

  



   

 5 

2200 Pakalpojumi 600 Pakalpojumu apmaksa 

08.220. O.Kalpaka Liepsalas     

  Izdevumi kopā 
(palielinājums) 

500 
  

2300 Krājumu iegāde 500 Materiāliem 

 Kopā 3 580 
  t.sk. no papildus 

ieņēmumiem 
0 

  no izdevumu samazinājuma 0 
  no atlikuma 3580 
 1.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem) 

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

09.211. Degumnieku skola     

  Izdevumi kopā 0   

2200 Pakalpojumi -1 010   

2300 Krājumu iegāde -1000   

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 2010 Mēbeļu iegāde 

2.Speciālā budžeta plānoto izdevumu 
grozījumi  

  2.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 913 
latiem 

 2.2. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 
  Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

05.600. Pārējā vides aizsardzība     

  Izdevumi kopā 
(palielinājums) 

913 
  

2200 Pakalpojumi 450   

2300 Krājumu iegāde 463   

 Kopā 913 
  t.sk. no papildus 

ieņēmumiem 
0 

  no izdevumu samazinājuma 0 
  no atlikuma 913 
 

 

 

4. Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2012.gada jūlijā 
ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

Rihards Saulītis ziņo, ka Praulienas pagasta pārvalde lūdz pieņemt grozījumus 

Praulienas pagasta pārvaldes 2012.gada jūlija budžetā. 

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

PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 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 Praulienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 
grozījumi  

  1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus 
  

    

Kods Nosaukums 
Summa 
LVL 

 41000 Nekustamā īpašuma 8 202 
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nodoklis 

 
Kopā 8 202 

 
 

t.sk. uz izdevumiem 8 202 
 

 
uz atlikumu 0 

 2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu 
grozījumi  

  2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 
  

Kods Nosaukums 
Summa 
LVL Paskaidrojums 

O9111 Pirmsskolas izglītības 
iestāde 

  
  

  Izdevumi kopā 
(palielinājums) 

6360 
  

2200 Pakalpojumi 4388 remontam no atlikuma 

2200 Pakalpojumi 1972   

O9.211 Pamatskola     

  Izdevumi kopā 
(palielinājums) 

6230 
  

2200 Pakalpojumi 6230 remontam 

 Kopā 12590 
  t.sk. No papildus 

ieņēmumiem 
8202 

  no atlikuma 4388 
 4.Speciālā budžeta plānoto izdevumu 

grozījumi 
  4.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu 
  

Kods Nosaukums 
Summa 
LVL Paskaidrojums 

O6000 
Teritoriju 
apsaimniekošana-ceļi     

  
Izdevumi kopā 
(palielinājums) 1729   

2200 Pakalpojumi 15000 No atlikuma 

2300 Materiāli 5000 No atlikuma 

 
Kopā 20000 

 
 

t.sk.no atlikuma 20000 
  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.A. 
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.A., personas kods xxx, 

adrese: xxx. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

I.A. pieder nekustamie īpašumi: “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxx) un „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme (kadastra numurs 

xxx), kā arī I.A. ir nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxx) tiesiskā valdītāja.. 

Aronas pagasta pārvalde I.A. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamo 

īpašumu nodokli: 

 Īpašumam „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads: 

o 2010.gadam – 16.02.2010. Nr. 10-469, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 6.84 apmērā; 
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o 2011.gadam – 18.01.2011. Nr. 11-1662, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 8.52 apmērā; 

o 2012.gadam – 18.01.2012. Nr. 12-1017, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 8.51 apmērā. 

 Īpašumam „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads: 

o 2010.gadam – 02.02.2010. Nr. 10-35, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 9.46 apmērā; 

o 2011.gadam - 18.01.2011. Nr.11-1225, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 10.97 apmērā; 

o 2012.gadam –23.01.2012. Nr. 12-4496, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

„xxx” nodoklis par zemi Ls 10.95 apmērā. 

 Īpašumam „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads: 

o 2010.gadam – 16.02.2010. Nr. 10-594, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 50.85 apmērā; 

o 2011.gadam – 08.02.2011. Nr. 11-10944, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 56.16 apmērā; 

o 2012.gadam – 19.01.2012. Nr. 12-1848, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

par zemi Ls 62.03 apmērā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 18.07.2012. par nekustamā īpašuma: 

 “xxx” zemi ir Ls 134.71 apmērā, kur Ls 75.02 ir pamatparāds, bet Ls 59.69 ir 

nokavējuma nauda. 

 “xxx” zemi ir Ls  43.42 apmērā, kur Ls 33.48 ir pamatparāds, bet Ls 9.94 ir 

nokavējuma nauda, 

 “xxx” zemi ir Ls 257.33 apmērā, kur Ls 200.43 ir pamatparāds, bet Ls 56.90 ir 

nokavējuma nauda. 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/138 I.A. 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 428.14) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ:: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.A. personas kods xxx, adrese: xxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamo īpašumu nodokļa parādu Ls 435.46 (Četri 

simti trīsdesmit pieci lati 46 santīmi), kas ietver  

 nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 

xxx) nodokļa parādu   

par zemi – Ls 75.02, 

nokavējuma naudu – Ls 59.69, 

kopā – Ls 134.71; 

 nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 

xxx) nodokļa parādu  

par zemi – Ls 33.48, 
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nokavējuma naudu – Ls 9.94, 

kopā – Ls 43.42; 

 nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 

xxx) nodokļa parādu  

par zemi – Ls 200.43, 

nokavējuma naudu – Ls 56.90, 

kopā – Ls 257.33,  

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. 

 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B. 
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.B., personas kods xxx, 

adrese:  „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

I.B.pieder nekustamais īpašums “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxx) un ēkas (kadastra Nr.xxx) - ½ daļa. 

Aronas pagasta pārvalde I.B.ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma nodokli: 

 2010.gadam – 15.02.2010. Nr. 10-374, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 23.26 apmērā; 

 2011.gadam - 18.01.2011. Nr.11-1792, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 20.82 apmērā un par ēkām Ls 1.36 apmērā; 

 2012.gadam – 17.01.2012. Nr. 12-189, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 22.26 apmērā un par ēkām Ls 1.30. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.gadu un uz 17.07.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi ir Ls 

96.95 apmērā, kur Ls 73.83 ir pamatparāds, bet Ls 23.12 ir nokavējuma nauda un par ēkām ir 

Ls 3.24 apmērā, kur Ls 2.74 ir pamatparāds, bet Ls 0,50 ir nokavējuma nauda. 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/139 I.B. 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir LVL 94.86) 

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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga 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: 
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1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.B., personas kods xxx, adrese:  „xxx”, Aronas pagasts, 

Madonas novads, LV-4847, par labu Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei 

nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa 

parādu Ls 100.19 (viens simts lati 19 santīmi) apmērā, kas ietver  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu  par zemi – Ls 73.83, 

nokavējuma naudu – Ls 23.12, 

kopā – Ls 96.95; 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – Ls 2.74,  

nokavējuma naudu – Ls 0,50, 

kopā – Ls 3.24,   

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. 

 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B. 
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.B., personas kods xxx, 

deklarētās dzīvesvietas adrese: xxx 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

I.B. pieder nekustamais īpašums “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxx) un ēkas (kadastra Nr.xxx) – ½ daļas. 

Aronas pagasta pārvalde I.B. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma nodokli: 

 2010.gadam – 02.02.2010. Nr. 10-276, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 21.72 apmērā; 

 2011.gadam - 12.01.2011. Nr. 11-201, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi Ls 25.55 apmērā un par ēkām Ls 2.37 apmērā; 

 2012.gadam – 20.02.2012. Nr. 12-19372, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 26.89 apmērā un par ēkām Ls 2.37. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu uz 17.07.2012. par zemi ir 

Ls 195.13 apmērā, kur Ls 127.45 ir pamatparāds, bet Ls 67.68 ir nokavējuma nauda un par 

ēkām ir Ls 5.69 apmērā, kur Ls 4.82 ir pamatparāds, bet Ls 0.87 ir nokavējuma nauda. 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/141 I.B.i 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 197.11) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris 
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ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome   

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.B., personas kods xxx, deklarētās dzīvesvietas adrese:  xxx, 

par labu Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, 

Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa parādu Ls 200.82 (divi simti 

lati 82 santīmi) apmērā, kas ietver  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu  par zemi – Ls 127.45,  

nokavējuma naudu – Ls 67.68, 

kopā – Ls 195.13; 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – Ls 4.82,  

nokavējuma naudu – Ls 0.87, 

kopā – Ls 5.69,  

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. 

 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.D. 
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no J.D., personas kods xxx, 

adrese:  xxx. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

J.Di pieder nekustamie īpašumi: “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxx) un ēkas (kadastra numurs xxx), “xxx”, Aronas pagasts, Madonas 

novads – zeme (kadastra numurs xxx) un ēkas (kadastra numurs xxx), kā arī J. D. ir noslēgusi 

zemes nomas līgumus kā bijusī zemes lietotāja uz nekustamiem īpašumiem: “xxx”, Aronas 

pagasts, Madonas novads – zeme (kadastra numurs xxx, “xxx”, Aronas pagasts, Madonas 

novads – zeme (kadastra numurs xxx), “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxx) 

Aronas pagasta pārvalde J.D. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma: 

 „xxx” nodokli: 

 2010.gadam – 16.02.2010. Nr. 10-638, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 43.88 apmērā; 

 2011.gadam - 18.01.2011. Nr. 11-1519, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 46.59 apmērā un ēkām Ls 25.74 apmērā; 

 2012.gadam – 19.01.2012. Nr. 12-2040, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma  

nodoklis par zemi Ls 41.65 un ēkām Ls 22.34 apmērā,  

  „xxx” nodokli: 

 2010.gadam – 17.02.2010. Nr. 10-716, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 13.14 apmērā; 

 2011.gadam - 18.01.2011. Nr. 11-1517, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 14.19 apmērā un par ēkām Ls 96.15 apmērā; 

 2012.gadam – 19.01.2012. Nr. 12-2042, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma  

nodoklis par zemi Ls 14.19 un par ēkām Ls 66.68 apmērā,  

 „xxx” nodokli: 

 2010.gadam – 17.02.2010. Nr. 10-717, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 31.32 apmērā; 
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 2011.gadam - 18.01.2011. Nr. 11-1516, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 33.24 apmērā; 

 2012.gadam – 19.01.2012. Nr. 12-2050, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma  nodoklis par zemi Ls 47.51 apmērā,  

 „xxx” nodokli: 

 2010.gadam – 02.02.2010. Nr. 10-139, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 31.24 apmērā; 

 2011.gadam - 18.01.2011. Nr. 11-1521, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 32.72 apmērā; 

 2012.gadam – 23.01.2012. Nr. 12-5215, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma  nodoklis par zemi Ls 34.90 apmērā,  

 „xxx” nodokli: 

 2010.gadam – 02.02.2010. Nr.10-191, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi LVL 37.28 apmērā; 

 2011.gadam - 18.01.2011. Nr. 11-1520, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi LVL 39.03 apmērā; 

 2012.gadam – 25.01.2012. Nr. 12-6786, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma  nodoklis par zemi LVL 42.09 apmērā,  

Uz 18.07.2012. nekustamā īpašuma: 

 „xxx” nodokļa parāds par zemi ir Ls 37.56 apmērā, kur Ls 32.56 ir pamatparāds, 

bet Ls 5.00 ir nokavējuma nauda un par ēkām ir Ls 19.46 apmērā, kur Ls 17.53 ir 

pamatparāds, bet Ls 1.93 ir nokavējuma nauda, 

 „xxx” nodokļa parāds par zemi ir Ls 216.05 apmērā, kur Ls 181.00 ir pamatparāds, 

bet Ls 35.05 ir nokavējuma nauda un par ēkām ir Ls 27.79 apmērā, kur Ls 22.20 ir 

pamatparāds, bet Ls 5.59 ir nokavējuma nauda, 

 „xxx” nodokļa parāds par zemi ir Ls 97.41 apmērā, kur Ls 77.00 ir pamatparāds, 

bet Ls 20.41 ir nokavējuma nauda, 

 „xxx” nodokļa parāds par zemi ir Ls 102.29 apmērā, kur Ls 81.29 ir pamatparāds, 

bet Ls 21.00 ir nokavējuma nauda, 

 „xxx” nodokļa parāds par zemi ir Ls 118.00 apmērā, kur Ls 91.40 ir pamatparāds, 

bet Ls 26.60 ir nokavējuma nauda, 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/145 J.D. tika nosūtīts 

atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 643.59) 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 pilnā apmērā. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda 

daļēji samaksāti (22.05.2012. – īpašumiem: „xxx” – Ls 10.00, „xxx” – Ls 10.00, „xxx” – Ls 

10.00 un 20.06.2012. īpašumiem: „xxx” – Ls 10.00, „xxx” – Ls 10.00, „xxx” – Ls 10.00, 

„xxx” – Ls 10.00). 

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 (Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga 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: 
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1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.D., personas kods xxx, adrese:  xxx, par labu Madonas 

novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamo īpašumu nodokļa parādu Ls 618.56 

(seši simti astoņpadsmit lati 56 santīmi) apmērā, kas ietver  

1.1. nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 

xxx):  

 nodokļa parādu  par zemi – Ls 32.56, 

nokavējuma naudu – Ls 5.00, 

kopā – Ls 37.56, 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – Ls 17.53,  

nokavējuma nauda – Ls 1.93 

kopā – Ls 19.46; 

1.2. nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 

7042 005 0294) 

 nodokļa parādu  par zemi – Ls 181.00, 

nokavējuma naudu – Ls 35.05, 

kopā – Ls 216.05, 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – Ls 22.20,  

nokavējuma nauda – Ls 5.59, 

kopā – Ls 27.79;  

1.3. nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 

xxx): 

nodokļa parādu  par zemi – Ls 77.00, 

nokavējuma naudu – Ls 20.41, 

kopā – Ls 97.41; 

1.4. nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 

xxx): 

nodokļa parādu  par zemi – Ls 81.29, 

nokavējuma naudu – Ls 21.00, 

kopā – Ls 102.29; 

1.5. nekustamā īpašuma “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 

xxx): 

nodokļa parādu  par zemi – Ls 91.40, 

nokavējuma naudu – Ls 26.60, 

kopā – Ls 118.00 

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. 

 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.L.  
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS - Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no J.L., personas kods xxx, 

adrese:  „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

Jānim Līcītim pieder nekustamais īpašums “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – 

zeme (kadastra numurs xxx). 

Aronas pagasta pārvalde J.L. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma nodokli: 
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 2010.gadam – 29.03.2010. Nr. 10-791, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 75.29 apmērā; 

 2011.gadam – 18.01.2011. Nr. 11-1567, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 73.98 apmērā; 

 2012.gadam – 18.01.2012. Nr. 12-1183, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 80.21 apmērā. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.gadu un uz 17.07.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi ir Ls 

253.13 apmērā, kur Ls 189.96 ir pamatparāds, bet Ls 63.17 ir nokavējuma nauda: 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/153 J.L. 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 287.75) un 

pienākumu līdz 2012.gada 22.jūnijam nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma 

naudu. Nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda daļēji samaksāti minētajā termiņā 

(23.06.2012. - Ls 40.00). 

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 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.L., personas kods xxx, adrese:  „xxx”, Aronas pagasts, 

Madonas novads, LV-4847, par labu Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei 

nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa 

parādu Ls 253.13 (divi simti piecdesmit trīs lati 13 santīmi) apmērā, kas ietver  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu  par zemi – Ls 189.96, 

nokavējuma naudu – Ls 63.17, 

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 parāda piedziņu no Mētrienas pagasta zemnieku 

saimniecības „xxx” 
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Mētrienas pagasta 

zemnieku saimniecības „xxx”, reģistrācijas Nr. xxx, adrese: xxx 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

Mētrienas pagasta zemnieku saimniecībai „Līdums” pieder nekustamais īpašums 

“xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme (kadastra numurs xxx). 

Aronas pagasta pārvalde Mētrienas pagasta zemnieku saimniecībai „xxx” ir nosūtījusi 

Maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli: 

 2010.gadam – 17.02.2010. Nr. 10-743, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 642.14 apmērā; 
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 2011.gadam – 17.01.2011. Nr. 11-692, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 648.91 apmērā; 

 2012.gadam – 19.01.2012. Nr. 12-1694, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 649.78 apmērā. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi uz 17.07.2012. sastāda Ls 880.94 

apmērā, kur Ls 797.01 ir pamatparāds, bet Ls 83.93 ir nokavējuma nauda. 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/155 Mētrienas pagasta zemnieku 

saimniecībai „xxx” tika nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 

22.maijā ir Ls 528.64) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Mētrienas pagasta zemnieku saimniecības „xxx”, reģistrācijas 

nr. xxx, adrese: „xxx”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV-4865, par labu Madonas 

novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, 

Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa parādu Ls 880.94 (astoņi simti astoņdesmit 

lati 94 santīmi) apmērā, kas ietver  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu  par zemi – Ls 797.01, 

nokavējuma naudu – Ls 83.93, 

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 parāda piedziņu no M.B. 

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no M.B., personas kods 

xxx, adrese:  xxx. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

M.B. pieder nekustamais īpašums “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxxx). 

Aronas pagasta pārvalde M.B. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma nodokli: 

 2010.gadam – 02.02.2010. Nr. 10-140, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 132.64 apmērā; 

 2011.gadam – 17.01.2011. Nr. 11-664, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 162.20 apmērā; 
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 2012.gadam – 23.01.2012. Nr. 12-5221, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 169.05 apmērā. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.gadu un uz 17.07.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi ir Ls 

150.29, kur Ls 142.60 ir pamatparāds, bet Ls 7.69 ir nokavējuma nauda. 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/142 M.B. tika nosūtīts 

atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 146.09) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.B., personas kods xxx, adresexxx, par labu Madonas novada 

pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas 

novads (kadastra numurs 7042 004 0004) nodokļa parādu Ls 150.29 (viens simts piecdesmit 

lati 29 santīmi) apmērā, kas ietver  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – Ls 142.60, 

nokavējuma naudu – Ls 7.69, 

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 parāda piedziņu no R.K. 
ZIŅO: Andrejs PIEKALNS –Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no R.K., personas kods 

xxx, adrese: „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

R.K.pieder nekustamie īpašumi:  

 “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme (kadastra numurs xxx) 

   “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme (kadastra numurs xxx) un ēkas 

(kadastra Nr. xxx). 

Aronas pagasta pārvalde R.K. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamo 

īpašumu nodokli: 

 Nekustamam īpašumam „xxx”: 

o  2010.gadam – 02.02.2010. Nr.10-146, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 57.60 apmērā; 

o 2011.gadam - 17.01.2011. Nr. 11-641 ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 58.46 apmērā; 



   

 16 

o 2012.gadam – 25.01.2012. Nr. 12-6673, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 62.35 apmērā. 

 Nekustamam īpašumam „xxx”: 

o 2010.gadam – 16.02.2010. Nr. 10-504, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 22.04 apmērā; 

o 2011.gadam - 18.01.2011. Nr. 11-1552, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 23.93 apmērā un par ēkām Ls 4.90 apmērā; 

o 2012.gadam – 18.01.2012. Nr. 12-6673, ar kuru aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi Ls 26.63 apmērā un par ēkām Ls 4.61 apmērā. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašuma „xxx” zemi uz 18.07.2012. sastāda 

Ls 159.98 apmērā, kur Ls 136.62 ir pamatparāds, bet Ls 23.36 ir nokavējuma nauda. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašuma „xxx” zemi uz 18.07.2012. sastāda 

Ls 72.40 apmērā, kur Ls 59.29 ir pamatparāds, bet Ls 13.11 ir nokavējuma nauda un par ēkām 

ir Ls 11.62, kur Ls 9.81 ir pamatparāds, bet Ls 1.81 ir nokavējuma nauda: 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/148 R.K. 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 238.10) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no R.K., personas kods xxx, adrese: „xxx”, Aronas pagasts, 

Madonas novads, LV-4847, par labu Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei 

nekustamo īpašumu „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads kadastra numurs xxx un “xxx”, 

Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa parādu Ls 244.00 (divi simti 

četrdesmit četri lati) apmērā, kas ietver nekustamā īpašuma:  

 “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx),  nodokļa parādu  

par zemi – Ls 136.62, 

nokavējuma naudu – Ls 23.36, 

kopā – Ls 159.98; 

 “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa parādu  par 

zemi – Ls 59.29, 

nokavējuma naudu – Ls 13.11, 

kopā – Ls 72.40; 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – Ls 9.81, 

nokavējuma nauda – Ls 1.81, 

kopā – Ls 11.62, 

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

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.N.  
ZIŅO: ANDREJS PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no R.N., personas kods 

xxx, adrese: xxx. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

R.N.pieder nekustamais īpašums “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxx). 

Aronas pagasta pārvalde R.N.ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma nodokli: 

 2010.gadam – 30.03.2010. Nr. 10-796, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 23.03 apmērā; 

 2011.gadam – 18.01.2011. Nr. 11-1219, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 25.34 apmērā; 

 2012.gadam – 23.01.2012. Nr. 12-4499, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 26.46 apmērā. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.gadu un uz 16.07.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi ir Ls 

153.53 apmērā, kur Ls 106.68 ir pamatparāds, bet Ls 46.85 ir nokavējuma nauda: 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/157 R.N. 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 150.52) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no R.N., personas kods xxx, adrese:  xxx, par labu Madonas 

novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, 

Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa parādu Ls 153.53 (viens simts piecdesmit 

trīs lati 53 santīmi) apmērā, kas ietver  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu  par zemi – Ls 106.68, 

nokavējuma naudu Ls 46.85, 

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. 
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14. 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 bezstrīda kārtībā no V.L., personas kods 

xxx, adrese:  xxx. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

Vēsmai Liepiņai pieder nekustamais īpašums “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads 

– zeme (kadastra numurs xxx). 

Aronas pagasta pārvalde V.L. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma nodokli: 

 2010.gadam – 30.11.2010. Nr. 10-15291, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi LVL 5.00 apmērā; 

 2011.gadam – 17.01.2011. Nr. 11-607, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi LVL 5.00 apmērā; 

 2012.gadam – 25.01.2012. Nr. 12-6728, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi LVL 5.00 apmērā. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 17.07.2012. par zemi sastāda Ls 183.91 

apmērā, kur Ls 96.96 ir pamatparāds, bet Ls 86.95 ir nokavējuma nauda: 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/152 V.L.i 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 183.56) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.L., personas kods xxx, adrese:  xxx, par labu 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas 

pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa parādu Ls 183.91 (viens simts 

astoņdesmit trīs lati 91 santīms) apmērā, kas ietver  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu  par zemi – Ls 96.96, 

nokavējuma naudu – Ls 86.95, 

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 parāda piedziņu no V.Ē.L.  
ZIŅO:ANDREJS PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no V.Ē.L., personas kods 

xxx, adrese:  „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

Vijai Ērikai Lingai pieder nekustamais īpašums “xxx”, Aronas pagasts, Madonas 

novads – zeme (kadastra numurs xxx). 

Aronas pagasta pārvalde V.Ē.L. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma nodokli: 

 2010.gadam – 17.02.2010. Nr. 10-705, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 48.22 apmērā; 

 2011.gadam - 18.01.2011. Nr. 11-1650, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 57.98 apmērā; 

 2012.gadam – 18.01.2012. Nr. 12-1030, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 55.32 apmērā. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.gadu un uz 17.07.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi 

sastāda Ls 231.97 apmērā, kur Ls 180.12 ir pamatparāds, bet Ls 51.85 ir nokavējuma nauda: 

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/154 V.Ē.L.i 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 226.87) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.Ē.L., personas kods xxx, adrese:  „xxx”, Aronas pagasts, 

Madonas novads, LV-4847, par labu Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei 

nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa 

parādu Ls 231.97 (divi simti trīsdesmit viens lats 97 santīmi), kas ietver  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu  par zemi – Ls 180.12, 

nokavējuma naudu – Ls 51.85, 

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. 

 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z.S.  
ZIŅO:ANDREJS PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Z.S., personas kods xxx, 

adrese:  „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847. 

Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

Z.S.i pieder nekustamais īpašums “xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads – zeme 

(kadastra numurs xxx) un ēkas (kadastra numurs xxx). 

Aronas pagasta pārvalde Z.S. ir nosūtījusi Maksāšanas paziņojumus par nekustamā 

īpašuma nodokli: 

 2010.gadam – 16.02.2010. Nr. 10-519, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi Ls 46.88 apmērā; 

 2011.gadam – 18.01.2011. Nr. 11-1533, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām Ls L 2.73 un par zemi LVL 51.35 apmērā; 

 2012.gadam – 18.01.2012. Nr. 12-1229, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām Ls 3.28 apmērā un par zemi Ls 53.13 apmērā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā 

samaksāts par 2009.gadu un uz 16.07.2012. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir Ls 233.84 

apmērā, kur Ls 177.77 ir pamatparāds, bet Ls 56.07 ir nokavējuma nauda, kas ietver 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu: 

 par ēkām un būvēm Ls 6.85 apmērā, kur Ls 5.83 ir pamatparāds, bet Ls 1.02 

nokavējuma nauda; 

 par zemi Ls 226.99 apmērā, kur Ls 171.94 ir pamatparāds, bet Ls 55.05 ir 

nokavējuma nauda.  

Ar 22.05.2012. brīdinājuma vēstuli Nr. ARO/4-07/12/158 Z.S.i 22.05.2012. tika 

nosūtīts atgādinājums par parādu pašvaldības budžetam (2012.gada 22.maijā ir Ls 228.81) 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 nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Z.S., personas kods xxx, adrese:  „xxx, par labu Madonas 

novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, 

Madonas novads (kadastra numurs xxx) nodokļa parādu Ls 233.84 (divi simti trīsdesmit trīs 

lati 84 santīmi) apmērā, kas ietver:  

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu  par zemi – Ls 171.94, 

nokavējuma naudu – Ls 55.05, 

kopā – Ls 226.99, 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm – Ls 5.83, 

nokavējuma nauda – Ls 1.02, 

kopā – Ls  6.85, 

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.  

 

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
ZIŅO: ANDREJS PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Aronas pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000021016, 2012.gada 23.jūlija iesniegumu Nr. ARO/1-13.2/12/206 ar lūgumu, pieņemt 

lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 

2011.gada 30.decembrim nenoslēdza zemes izpirkuma līgumus ar Hipotēku banku, saglabājot 

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

noslēdzami līdz 2012.gada 30.decembrim un minētās zemes vienības ieskaitīt pašvaldībai 

piekritīgās zemēs.  

Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļa 2012.gada 29.jūnija vēstulē Nr.2-

04-V/288 „Par ziņu došanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.” sniedz informāciju par minētajām 

personām. 

„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ierakstīt zemesgrāmatā”.  

 Izvērtējot Aronas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Valsts 

Zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 29.jūnija vēstulē Nr.2-04-V/2888 

sniegto informāciju un „Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 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. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības lietotājiem vai to mantiniekiem, kuri līdz 

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

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

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

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

noslēdzami līdz 2012.gada 31.decembrim. 

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

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

šādas zemes vienības:  

Nr.p. 

k. 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1.   13,9 

2.   11,2 

3.   5,8 
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4.   6,2 

5.   1,7 

6.   3,37 

7.   3,5 

8.   0,15 

9.   0,06 

10.   0,05 

11.   6,2 

12.   0,0771 

13.   0,0967 

14.   0,0574 

15.   0,0582 

16.   0,0578 

17.   0,06 

18.   0,0602 

19.   0,0433 

20.   0,058 

21.   0,0741 

22.   0,0592 

23.   0.069 

 
3. Uzdot Aronas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem  paziņojumus par 

zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu  slēgt  nomas līgumu. 

4. Uzdot Aronas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību”  nosacījumus. 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

18. Par Kārļa ielas veikto remontdarbu izmaksu kompensāciju 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Iepazīstoties ar SIA „RDN” 09.07.2012 iesniegumu par pašvaldības ielas daļas 

asfaltbetona seguma remontu, un atsaucoties uz Bērzaunes pagasta pārvaldes ceļu meistara 

Māra Beloraga ziņojumu par paveiktajiem darbiem kā arī, lai veicinātu uzņēmēju atbalstu 

Madonas novadā, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, 

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

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: 

Kompensēt SIA „RDN” izlietotos līdzekļus LVL 2949,15 apmērā, kas izlietoti 

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema Kārļa ielas daļas 

remontam no Bērzaunes pagasta pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanai paredzētajiem finanšu 

līdzekļiem. 

 

19. Par pašvaldības  nekustamā  īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, Sauleskalns, 

Bērzaunes pagastā, izsoli 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 
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Pamatojoties uz 2002.gada 3.decembra likuma "Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likuma" 4 panta (1) daļu, ka "Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai" un 3 panta (2) daļu, kurā noteikts, ka 

"Valsts vai pašvaldības mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas pārdošana izsolē .Citus 

mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos”. 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes sēdes 26.04.2012. protokola Nr.7 

punktu 3, Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, Sauleskalns, 

Bērzaunes pagastā atsavināšanu, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 14 dzīvoklis 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts 

izsoles nosacīto (sākumcenu) LVL 5000,00 ( pieci tūkstoši lati 00 santīmi) saskaņā ar 

kuratora vērtētāja J.Freiberga, sertifikāts Nr.77, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas 

vērtētāju asistenta M.Kauliņa apliecība Nr.5 novērtējumu. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, 

izsoles noteikumus (pielikumā). 

3. Apstiprināt par nekustamā īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, Sauleskalns, Bērzaunes 

pagasts, izsoles rīkotāju Bērzaunes pagasta pārvaldi. 

 

20. 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, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards 

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

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

NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:  

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa 

LVL 

 

18.600 Transferti no valsts budžeta 150  

 /progr.Skolas auglis/   

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 660  

21.300 Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

800 kultūras nams-700, skola-100 

    

 Kopā 1 610  

 t.sk. uz izdevumiem 1 610  

 uz atlikumu 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu 

grozījumi  

  2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 
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Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

09.200 Barkavas pamatskola     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

910 

  

2100 Komandējumi, dienesta 

braucieni 

160 

kursiem speciālajā pedagoģijā  

2300 Krājumi, materiāli 750 progr. Skolas auglis-150,-

remontmater.-600,- 

08.200 Barkavas kultūras nams     

  Izdevumi kopā 

(palielinājums) 

700 

  

2200 Pakalpojumi 700 pasākumiem no ieņēm.par biļešu 

realizāciju 

 Kopā 1 610 

  t.sk. no papildus ieņēmumiem 1610 

  no izdevumu samazinājuma 0 

  no atlikuma  

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

08.200 Stalīdzānu bibliotēka LVL  

   Izdevumi kopā 0 

 2200 Pakalpojumi -300 

 5200 Pamatlīdzekļi 300 apkures katla iegāde 

09.600 Skolēnu pārvadājumi   

   Izdevumi kopā 0 

 2200 Pakalpojumi -160 

 6200 transporta izdevumu 

kompensācija 

160 

  

21. Par grozījumiem Madonas novada bibliotēkas Lietošanas noteikumos noteiktajos 

maksas pakalpojumos 
ZIŅO: Imelda SAULĪTE – Madonas novada bibliotēkas vadītāja 

Izskatījusi Madonas novada bibliotēkas direktores I. Saulīttes iesniegumu, ņemot vērā 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga 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 Madonas novada pašvaldības domes lēmumos -  29.10.2009 (prot. Nr. 

13;35. p.), 16.04.2010 (prot. Nr. 9;10. p.),  22.12.2012 (prot. Nr. 24; 14. p.) apstiprinātajos 

Madonas novada bibliotēkas Lietošanas noteikumos: 

1.Pielikumu Nr. 2 „Madonas novada bibliotēkas maksas pakalpojumi” apstiprināt jaunā 

redakcijā.  ( Sk. Pielikumā) 

2.Pielikumu Nr. 4 „Telpu kafejnīcas vajadzībām nomas maksa” izteikt šādā redakcijā: 

Madonas novada bibliotēkas pagrabstāva telpu (67,1 m2) nomas maksa kafejnīcas vajadzībām  

ir 1,00 Ls par m2 mēnesī, t.sk  PVN.  

Maksa par komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta atsevišķi, saskaņā ar rēķinu par 

faktiski saņemto pakalpojumu apjomu.   
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22. Par finansējuma piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļai dižkoka Rietumu tūjas 

pārstādīšanai 

ZIŅO: Gita LUTCE-  Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniece 

 

2012. gada maija mēnesī tika saņemts Salaspils Nacionālā Botāniskā dārza atzinums 

par nepieciešamību Blaumaņa ielas rekonstrukcijas ietvaros veikt dižkoka Rietumu tūjas 

pārstādīšanu. Minēto darbu izpildei nepieciešamie materiāli (kūdras substrāts, drenāžas 

caurule, stropes u.c.) un samaksa par pakalpojumiem (atzinums, treileru noma, pārstādīšana) 

tika apmaksāta no Īpašumu uzturēšanas nodaļas līdzekļiem kopsummā LVL 3203,75.. 

Sastādot 2012. gada budžetu, šādi izdevumi netika plānoti.  

Noklausoties sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

LUNGEVIČS, Daiga 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 Īpašumu uzturēšanas nodaļai LVL 3203,75 (trīs tūkstoši 

divi simti trīs lati 75 santīmi) apjomā no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem 

 

23. Par D.B. ierosinājumu piešķirt ikmēneša pabalstu 

ZIŅO: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadīt 

 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 22.06.2012. saņēma D.B., 

turpmāk tekstā „Iesniedzējs”, (p.k. xxx) 20.06.2012. iesniegumu ar lūgumu Iesniedzējam 

piešķirt ikmēneša pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
pantu.   

     Noklausoties sniegto informāciju, deputātu komentārus, pamatojoties uz Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, turpmāk tekstā „Likums”, 15.
1
panta 

pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo 

mēnešalgu apmērā personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pagasta padomes 

priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā,  

Likuma 15.
1
panta otro daļu, kas nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz 

attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst 

visiem šādiem kritērijiem: 

1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar 

likumu "Par valsts pensijām" rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu; 

2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo 

apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba 

tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs 

saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts 

(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 

3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba 

gadījumam", Likuma 15.
1
panta  trešo daļu, kas nosaka, ka, ja personai vienlaikus ir tiesības uz 

šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par 

darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes 

pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru un Likuma 

15.
1
panta ceturto daļu, kas nosaka, ka personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot 

pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai 

pārtraukšanu,un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: 

PAR  - 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

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

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

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011995110232778&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=
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PRET - NAV, ATTURAS – 2 (Vineta LAMBERTE,  Roberts ŠŅEPSTS),  Madonas novada 

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Piešķirt D.B. (p.k. xxx) ikmēneša pabalstu LVL 355,00 (trīs simti piecdesmit piecu 

latu) apmērā no 2012.gada 22.jūnija līdz 2014.gada 5.jūnijam (ieskaitot); 

2. Par laika periodu no 2012.gada 22.jūnija līdz 2012.gada 30.jūnijam (ieskaitot) 

ikmēneša pabalstu izmaksāt Ls 106,47 (viens simts sešu latu un 47 santīmu) apmērā; 

3. Pabalstu ieskaitīt D.B. kontā bankā a/s „Swedbanka”, konts  xxx 

4. Informēt D.B., ka saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
panta ceturto daļu viņam ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu 

apstākļu iestāšanos, kuri izrisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu 

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

daļa); 

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

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

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

atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

15.
1
panta  trešajā daļā noteiktajai kārtībai. 

Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 3 lapām.  

 

24.Par  Sociālās mājas statusa noņemšanu ēkai Aronas pagasta Kusā, Melioratoru ielā 1 

ZIŅO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Latvijas Republikas 12.06.1997. likums "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām" 2. panta otrā daļa nosaka, ka sociālā dzīvojamā māja ir pašvaldības 

īpašumā esoša dzīvojamā māja, kurā visus dzīvokļus izīrē personām (ģimenēm), kas, ievērojot 

šā likuma nosacījumus, atzītas par tiesīgām īrēt sociālo dzīvokli. Šī likuma 4.panta pirmā daļa 

nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj 

pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli maznodrošināto 

(trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas. 

Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības 

dome, pieņemot par to lēmumu.  

Dažādo sociālo grupu kopdzīvojamai mājai  Melioratoru iela 1, Kusa, Aronas pagasts, 

Madonas novads (kadastra apzīmējums 7042 006 0521 001) ar 16.03.2011. ārkārtas sēdes       

( protokols Nr.7) Madonas pašvaldības dome pieņēma lēmumu - piešķirt sociālās dzīvojamās 

mājas statusu  - pašvaldības dzīvojamai fonda ēkai Melioratoru ielā 1, Kusā, Aronas pagastā, 

Madonas novadā, LV-4847, ņemot vērā Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes iesniegtos 

dokumentus, kas apliecināja, ka māju Melioratoru ielā 1, Kusā, Aronas pagastā, Madonas 

novadā apdzīvo 70% trūcīgās, maznodrošinātās un mazaizsargātās ģimenes, lai varētu īstenot 

Eiropas Savienības fonda projektu „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Melioratoru 

ielā 1, Kusā”  Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmā 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros to pārveidotu un pilnveidotu.  

12.06.1997. likums "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 4. 

panta otrā daļā nosaka, ka sociālās dzīvojamās mājas statusu var noteikt šim nolūkam celtām 

vai pārveidotām neizīrētām pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām mājām. Augstāk 

minētais projekts neīstenojās un netika pārveidota pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māja 

atbilstoši sociālās mājas statusam un arī visa dzīvojamā platība nav pilnībā izīrēta trūcīgām, 

maznodrošinātām un mazaizsargātām ģimenēm.  

Iepazīstoties ar Aronas pagasta pārvaldes lēmumprojektu un tajā sniegto informāciju 

un saskaņā ar Latvijas Republikas 12.06.1997. likums "Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām" 2. panta otro daļu un 4. panta pirmo daļu, atklāti balsojot: 

PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, 
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Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, 

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

novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

Atcelt sociālās dzīvojamās mājas statusu – pašvaldības dzīvojamā fonda ēkai 

Melioratoru ielā 1, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, LV -4847 ar 2012.gada 

1.augustu, esošos sociālo dzīvokļu īres līgumus pagarināt uz 6 mēnešiem. 

 

25. Par ēkas Raiņa ielā 13A, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā Madonas novadā, 

nojaukšanu 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Nolūkā nodrošināt Sauleskalna ciema, Bērzaunes pagasts iedzīvotājiem sakārtotu vidi 

un būve Raiņa ielā 13A, Sauleskalna ciemā, Bērzaunes pagastā, kas atrodas uz pašvaldībai 

piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70460090261 sakarā ar tās šā brīža tehnisko 

stāvokli ir lietošanai bīstama, un tā ar savu pastāvēšanu apdraud sabiedrisko drošību, kā arī 

vizuāli bojā Sauleskalna ciema vides ainavu. 

Saskaņā ar Civillikuma 1084. pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam , lai 

aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums 

ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. 

Būvniecības likuma 31. pantā noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, tā jāsaved kārtībā vai 

jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084. panta noteikumiem. 

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

PAR - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 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: 

Virzīt uz Madonas novada pašvaldības domes sēdi lēmuma projektu: 

1. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un bojājumu Sauleskalna ciema, 

Bērzaunes pagasta vides ainavai, uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldei veikt ēkas Raiņa 

ielā 13A Sauleskalna ciems Bērzaunes pagasts, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 70460090261 nojaukšanu, secīgi realizējot sekojošas darbības: 

1.1. ne vēlāk kā līdz 2012. gada 20. augustam Madonas novada būvvaldē saņemt Būvju 

nojaukšanas uzdevumu; 

1.2. ne vēlāk kā līdz 2012. gada 30.septembrim iesniegt Madonas novada būvvaldē 

akceptēšanai ēkas Raiņa ielā 13A, Sauleskalna ciems, Bērzaunes pagasts,  nojaukšanas darba 

veikšanas projektu, kuru finansē no Bērzaunes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem; 

1.3. veidojot 2013. gada Bērzaunes pagasta pārvaldes budžetu paredzēt līdzekļus torņa 

nojaukšanas darbiem. 

 

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalsnavas pagastā 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Geo SIJA” 12.07.2012. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\12\1983 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Gravēni” 

Kalsnavas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

 Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Gravēni ” zemes vienības  

kadastra Nr.70620050010 sadalīšanai.  
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2. Zemes gabalam 14,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  14,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

7312050601 –aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

7312050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

7315030100 –ceļa servitūta teritorija. 

 3. Atdalāmajam zemes gabalam 2,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  2,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

7315030100–ceļa servitūta teritorija. 

  4. Atdalītajam zemes gabalam 2,0ha platībā apstiprināt nosaukumu „Priedītes”, Kalsnavas 

pagasts, Madonas novads. 

Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.,2. daļu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, 

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

 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Mārcienas pagastā 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

   

  Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība” 10.07.2012. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.2.\12\1984 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Jaunāres” Mārcienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

 Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Jaunāres ” zemes vienības  

kadastra Nr.70740010012 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam 2,85ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  2,85 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

12010101 – aizsargjosla gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem – ūdensvads atrodas 

dziļāk par 2m. 

3. Atdalāmajam zemes gabalam 7,95 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam 7,95 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

110907 – stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu. 

12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv. 

12010101 – aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem – ūdensvads atrodas 

dziļāk par 2m. 

 4. Atdalītajam zemes gabalam 7,95ha platībā apstiprināt nosaukumu „Vecāres”, Mārcienas 

pagasts, Madonas novads. 



   

 29 

 

Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.,2. daļu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, 

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

 

28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Pamatojoties uz likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.pantu,likuma  „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 6. daļu, likuma „Par 

zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.pantu, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga 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.Izbeigt zemes lietošanas tiesības: 

xxx 

2. Personām, kurām izbeidzās zemes lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas tiesības uz tās 

lietošanā bijušo zemi.  Juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumus.     

 

29. 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, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

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

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. 16  „Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada  

budžeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

 

30. Par bezmantinieka mantu atzītā nekustamā īpašuma pārņemšanu 

ZIŅO: Ruta VIZĀNE- deputāte 

 

       Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes dokumentu reģistrācijas sistēmā 2012. gada 

18. jūlijā 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-mājīpašuma „Ķunci” (kad.Nr.7070-

009-0177) pārņemšanu pašvaldības īpašumā, norādot kādas funkcijas veikšanai nekustamais 

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, atklāti balsojot: PAR  - 14 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

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

PRET – 1 (Artis KUMSĀRS), ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome   

NOLEMJ: 



   

 30 

Atteikties pārņemt pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo 

īpašumu – „Ķunci”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7070-009-

0177, jo tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.  

 

31. Par Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas nolikuma nodošanu 

apstiprināšanai 

ZIŅO: Romāns HAČATRJANS - Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas vadītājs 

2012.gada 29.maijā Madonas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu „Par 

uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas izveidošanu” (prot.Nr.12; 40.p.).  

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības administrācijas nolikuma 8.punktu, 

pašvaldības administrācijas struktūrvienības kompetences, pienākumu un tiesību precizēšanai 

var tikt izstrādāts attiecīgās struktūrvienības nolikums, ko apstiprina pašvaldības 

izpilddirektors.  

R.Hačatrjans sniedz informāciju par izstrādāto nodaļas nolikuma projektu. 

Noklausījusies R.Hačtrjana sniegto informāciju, Izvērtējot Uzņēmējdarbības atbalsta 

un attīstības nodaļas nolikuma projektu, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 

administrācijas nolikuma 8.punktu, atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga 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: 

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ā.Vilšķērstam apstiprināt Uzņēmējdarbības atbalsta  

un attīstības nodaļas nolikumu. 

(Nolikuma projekts pielikumā) 

 

32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Centra iela 4a-1, Lazdona, 

Lazdonas pagasts, Madonas novads nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

Ar Madonas novada pašvaldības 2012.gada 29.marta domes lēmumu (prot.Nr.6; 8.p.) 

atsavināšanai – pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli tika nodots pašvaldības 

nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums ar adresi Centra iela 4a-1, Lazdona, Lazdonas 

pagasts, Madonas novads (turpmāk tekstā – Dzīvokļa īpašums), uzdodot Lazdonas pagasta 

pārvaldes vadītājam J.Riekstam organizēt Dzīvokļa īpašuma novērtēšanu un izsoles 

noteikumu sagatavošanu.  

Dzīvokļa īpašums (kadastra Nr.7066 900 0004) sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 

45,4 kv.m un kopīpašuma domājamās daļas 454/2356. 

Saskaņā ar 2012.gada 14.maija SIA „Latio vērtētāji un konsultanti Vidzemē” 

sertificētu vērtētāju novērtējumu Dzīvokļa īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība 

2012.gada 22.martā (īpašuma apskates datums) ir ne mazāk kā LVL 100,00 (viens simts lati). 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas sniegto 

informāciju, pašvaldība ir veikusi samaksu SIA „Latio vērtētāji un konsultanti Vidzemē” par 

sniegto pakalpojumu – dzīvokļa īpašuma novērtēšanu LVL 146,40 (viens simts četrdesmit 

seši lati 40 santīmi). 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8., 9. un 10.pantu, LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.109 „Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga 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: 
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1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums ar adresi Centra iela 

4a-1, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads nosacīto cenu LVL 500,00 (pieci 

simti latu). 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums ar adresi Centra iela 

4a-1, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pielikumā). 

3. Uzdot Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājam J.Riekstam organizēt dzīvokļa īpašuma 

izsoli. 

33. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību 

sarakstā 

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, , Agris LUNGEVIČS, 

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

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET – 2 

(Andris SAKNE, Vineta LAMBERTE), ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

1. Veikt šādus grozījumus Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību 

sarakstā: 

1.1. sadaļu „Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļa” papildināt ar amata vienību: 

1.1.1. galvenā speciāliste (profesiju klasifikatora kods 2422  03), - 1 amata vienība, amatalga 

– LVL 592,00 

2. Lēmuma 1.1.1. apakšpunkts stājas spēkā ar 2012.gada 18.jūliju.  

 

34. Par cenas noteikšanu šķirotai grantij 

ZIŅO: Ināra  MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Madonas novada pašvaldībā  2012.gada  23.. jūlijā    saņemts Mārcienas pagasta 

pārvaldes iesniegums, kurā   Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja I. Mālniece lūdz noteikt 

cenu šķirotai grantij, kas atrodas smilts-grants karjerā „Ielejas-Plienijas” Mārcienas pagastā. 

Saskaņā ar 10.06.2011.g. SIA „Ametrs” veiktajiem sabēruma uzmērījumiem tur atrodas   

10 365 m
3 

 sašķirotas grants,  par kuru jau ir nomaksāts dabas resursu nodoklis . 

Šķirotā grants ir Mārcienas pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē kā materiāls  ar 

bilances  vērtību  LVL 0,50 m
3
.  Lai granti varētu realizēt, nepieciešamas noteikt 1 m 

3 

pārdošanas cenu. 

Pēc Mārcienas pagasta pārvaldes pasūtījuma 2012.gada 20.aprīlī SIA „Baltijas 

vērtētāju grupa DDS” veica minētās realizācijai sagatavotās grants krājas tirgus vērtības 

aprēķinu, saskaņā ar kuru viena m
3 

 tirgus vērtība ir   LVL 0,88 + PVN likme 

Noklausījusies I. Mālnieces sniegto informāciju, pamatojoties uz Likuma par 

pašvaldībām 21.panta 27.daļu, kas nosaka, ka „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

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

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

Noteikt  karjerā „Ielejas –Plienijas”  sabērumā esošajai  šķirotai grantij pārdošanas 

cenu   LVL 0,85 m
3
+ PVN likme

.
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35. Par projekta „Bērnu un jauniešu interesēm kvalitatīvas vides uzlabošana jauniešu 

centrā Praulienā” ID Nr. 11-05-LL15-L413201-000001 mūzikas pedagoga pienākumu 

pildīšanu projekta ietvaros 

ZIŅO: INDRA KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa 

informē, ka 2011. gada 12. jūlijā, tika uzsākta projekta „Bērnu un jauniešu interesēm 

kvalitatīvas vides uzlabošana jauniešu centrā Praulienā” ID Nr. 11-05-LL15-L413201-000001 

īstenošana. Projekta ietvaros sākotnēji bija paredzēts veikt Jauniešu centra telpu vienkāršoto 

renovāciju, mēbeļu komplektu, sporta komplektu, mūzikas instrumentu komplektu iegādi un 

noalgot projekta ietvaros mūzikas pedagogu. Līdz šim brīdim projekta ietvaros Jauniešu 

centra telpās ir veikti vienkāršotās renovācijas darbi un jauniešu centrs ir ieguvis jaunas 

izremontētas un gaišākas telpas, kā arī projekta ietvaros ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums 

t.i., mēbeļu komplekts, sporta komplekts, mūzikas instrumentu komplekts. 

Projekta ieviešana ir sadalīta 2 daļās: 

1) Jauniešu centra telpu vienkāršotā renovācija, mēbeļu, sporta aprīkojuma un 

mūzikas instrumentu iegāde; 

2) Mūzikas pedagoga atalgojums. 

2012. gada 19. jūlijā projekta pirmajai daļai, tika veikta kontrole no Lauku atbalsta 

dienesta, darbi ir pabeigti un pieņemti bez iebildumiem. 

Pašlaik projekta ietvaros ir nepieciešams noalgot mūzikas pedagogu, kas strādās ar jauniešu 

centra bērniem un apmācīs ar projekta ietvaros nopirkto mūzikas instrumentu komplektu 

(bungu komplekts, sintezatora komplekts, basģitāras komplekts, akustiskās basģitāras 

komplekts, elektriskās ģitāras komplekts). 

Mūzikas pedagogu projekta ietvaros ir paredzēt noalgot uz 8 mēnešiem. 

Projekta ietvaros ir veiktas sarunas aprīļa mēnesī ar Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 

skolas pedagogu A. K., kas ir piekritis apmācīt jauniešu ar mūzikas instrumentu apguvi. 

Projekta ieviešanas laiks: 2012. gada 22. jūnijs – 2013. gada 22. jūnijam.  

Projekta ietvaros apstiprinātais finansējums: 

Attiecināmās izmaksas:  

1) Vienkāršotās renovācijas darbi, aprīkojuma iegāde – LVL 7 697,95 (LAD finansējums 

(75 %) – LVL 5 773,46 Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums (25 %) – LVL 1 

924,49; 

2) Mūzikas pedagoga atalgojums - LVL 768,40 (LAD finansējums (75 %) – LVL 576,30 

Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums (25 %) – LVL 192,49; 

Neattiecināmās izmaksas: 

1) PVN 21 % – LVL 1 693,55  

  Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, izvērtējot un ņemot vērā deputātu 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

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

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: 
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1) Slēgt papildus vienošanos pie iepriekš noslēgtā darba līguma par papildus pienākumu 

veikšanu projekta ietvaros par mūzikas pedagoga pienākumu pildīšanu ar Jāņa Norviļa 

Madonas mūzikas skolas pedagogu A. K. 

2) Apstiprināt ikmēneša darba algas likmi par paveikto darbu LVL 77,40 apmērā; 

3) Lēmuma izpildi uzdod Attīstības nodaļas atbildīgajam projektu vadītājam par projekta 

ieviešanu. 

 

36. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Blaumaņa ielā 15, Madonā 

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

 

2012.gada 15.jūnijā Madonas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “ Joker Ltd” 

iesniegums (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.1./12/1726) iesniegums ar lūgumu izsniegt SIA 

“Joker Ltd” atļauju spēļu zāles atvēršanai Blaumaņa ielā 15, Madonā.  Iesniegumā tiek 

norādīts, ka spēļu zālē tiks nodrošināta nepārtraukta iekšējā un ārējā video novērošana, fiziskā 

apsardze, ir plānotas 8 darba vietas. 

Iesniegumam pievienots: 

1. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Joker Ltd” kopija uz 

1 lapas; 

2. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Madonas patērētāju 

biedrība” kopija uz 1 lapas; 

3. Zemesgrāmatas informācija par īpašumu kopija uz 1 lapas; 

4. Tehniskās inventarizācijas lietas  kopija uz 1 lapas; 

5. Licence azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, kas pārreģistrēta 2012.gada 

2.janvārī apliecināta kopija uz 1 lapas.  

Madonas novada pašvaldībai, iepazīstoties ar SIA “ Joker Ltd”, jākonstatē, vai 

iesniegums atbilst Likumā noteiktajiem kritērijiem atļaujas izsniegšanai, kā arī vai nepastāv 

šķēršļi, kas nepieļauj atļaujas azartspēļu organizēšanai Blaumaņa ielā 15, Madonā 

izsniegšanu. 

Izskatot SIA „Joker Ltd” saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

Madonas novada pašvaldība konstatē:  

SIA „Joker Ltd” ir iesniegusi Madonas novada pašvaldība likumā „Azartspēļu un izložu 

likums” (turpmāk tekstā – Likums) 42.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus:  

1) LR Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci 

azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, derīga no 2006.gada 24.janvāra, 

pārreģistrēta 2012.gada 2.janvārī. 

2) dokumentu kopijas, kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas – 2012.gada 14. jūnija 

nodomu protokols par apakšnomas līguma slēgšanu starp SIA “Portuns” un SIA 

“Joker Ltd” ; 2012.gada 14.jūnija nodomu protokols par nomas līguma slēgšanu starp 

SIA „Madonas patērētāju biedrība” un  SIA „Portuns”; ēkas Blaumaņu iela 15, 

Madona plāna shēma.  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, lemjot par tāda 

administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, 

iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. 

Uz 2012.gada 31.jūlija Finanšu un attīstības komitejas sēdi ir uzaicināts SIA „Joker 

Ltd” pārstāvis Rolands Lātss. 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pušu izteiktos viedokļus, pamatojoties uz 

Satversmes 106. un 116.pantu, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 12.pantu, 13.pantu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, „Eiropas 

vietējo pašvaldību hartas” 4.panta 2.,3 un 5.punktu, atklāti balsojot: PAR  - 14 (Gunita 

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

Daiga 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: 
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Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd”, reģistrācijas Nr.40003266078, 

atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai Blaumaņa ielā 15, Madonā, Madonas novadā.  

(administratīvais akts pielikumā) 

 

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

37. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 1, Madonā 

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

 

2012.gada 22.jūnijā Madonas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “ Joker Ltd” 

iesniegums (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.1./12/1797) iesniegums ar lūgumu izsniegt SIA “ 

Joker Ltd” atļauju spēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 1, Madonā. Iesniegumā tiek norādīts, ka 

spēļu zālē tiks nodrošināta nepārtraukta iekšējā un ārējā video novērošana, fiziskā apsardze, ir 

plānotas 8 darba vietas. 

Iesniegumam pievienots: 

6. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Joker Ltd” kopija uz 

1 lapas; 

7. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Madonas patērētāju 

biedrība” kopija uz 1 lapas; 

8. Zemesgrāmatas informācija par īpašumu kopija uz 4 lapām; 

9. Tehniskās inventarizācijas lietas Nr.397-012 6.lapas kopija; 

10. Licence azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, kas pārreģistrēta 2012.gada 

2.janvārī apliecināta kopija uz 1 lapas.  

 

Madonas novada pašvaldībai, iepazīstoties ar SIA “ Joker Ltd”, jākonstatē, vai 

iesniegums atbilst Likumā noteiktajiem kritērijiem atļaujas izsniegšanai, kā arī vai nepastāv 

šķēršļi, kas nepieļauj atļaujas azartspēļu organizēšanai Poruka ielā 1, Madonā izsniegšanu. 

Izskatot SIA „Joker Ltd” saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

Madonas novada pašvaldība konstatē:  

SIA „Joker Ltd” ir iesniegusi Madonas novada pašvaldība likumā „Azartspēļu un izložu 

likums” (turpmāk tekstā – Likums) 42.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus:  

3) LR Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci 

azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, derīga no 2006.gada 24.janvāra, 

pārreģistrēta 2012.gada 2.janvārī. 

4) dokumentu kopijas, kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas – 2012.gada 20. jūnija 

nodomu protokols par apakšnomas līguma slēgšanu starp SIA “Portuns” un SIA 

“Joker Ltd” ; 2012.gada 20.jūnija nodomu protokols par nomas līguma slēgšanu starp 

SIA „Madonas patērētāju biedrība” un SIA „Portuns”; ēkas Poruka ielā 1, Madonā 

1.stāva plāna shēma.  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, lemjot par tāda 

administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, 

iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. 

Uz 2012.gada 31.jūlija Finanšu un attīstības  komitejas sēdi bija ieradies SIA „Joker 

Ltd” pārstāvis Rolands Lātss. 

Tāpat 2012.gada 27.jūnijā Madonas novada pašvaldībā saņemts iesniegums, ko 

parakstījuši uzņēmēji un pārdevēji, kuri veic darbību Poruka ielā 1, ar lūgumu neatļaut 

piešķirt telpas spēļu zāles ierīkošanai Poruka ielā 1, kur pašlaik atrodas tirgotava. Iesniegumā 

teikts, ka šī ir vēsturiska ēka, tajā atrodas Vidzemes apgabaltiesa, kas ir publiska vieta, līdz ar 

to šādai iestādei atrasties tur būtu nekorekti, kā arī šajā ēkā atrodas zvērināts notārs un trešajā 

stāvā dzīvo iedzīvotāji. Šajā ēkā tirgotava darbojas jau 13 gadus. Madonas pircēji ir ļoti 

apmierināti ar šo telpu, jo tā atrodas pirmajā stāvā, tātad var iebraukt māmiņas ar bērnu 
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ratiņiem, var iebraukt invalīdi, kā arī vecākiem cilvēkiem nesagādā nekādas grūtības 

apmeklējumam. Šajā ēkā strādā 14 uzņēmumi, kuri dod darbavietas pārdevējām 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, izteiktos pušu viedokļus, pamatojoties uz 

Satversmes 106. un 116.pantu, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 12.pantu, 13.pantu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, „Eiropas 

vietējo pašvaldību hartas” 4.panta 2.,3 un 5.punktu, atklāti balsojot: PAR  - 14 (Gunita 

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

Daiga 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: 

Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd”, reģistrācijas Nr.40003266078, 

atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 1, Madonā, Madonas novadā.  

(administratīvais akts pielikumā) 

 

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

38. Par atļauju spēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 3, Madonā 

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

 

2012.gada 15.jūnijā Madonas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “ Joker Ltd” 

iesniegums (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.1./12/1725) iesniegums ar lūgumu izsniegt SIA 

“Joker Ltd” atļauju spēļu zāles atvēršanai telpās Nr.601 Poruka ielā 3, Madonā. Iesniegumā 

tiek norādīts, ka spēļu zālē tiks nodrošināta nepārtraukta iekšējā un ārējā video novērošana, 

fiziskā apsardze, ir plānotas 8 darba vietas. 

Iesniegumam pievienots: 

1. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Joker Ltd” 

kopija uz 1 lapas; 

2. nodomu protokols par telpu nomu starp SIA “ Portuns” un SIA “ Madonas 

patērētāju biedrība” kopija uz 1 lapas; 

3. Zemesgrāmatas informācija par īpašumu kopija uz 1lapas; 

4. Tehniskās inventarizācijas lietas Nr.397-012 6.lapas kopija; 

5. Licence azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, kas pārreģistrēta 

2012.gada 2.janvārī apliecināta kopija uz 1 lapas.  

 

Madonas novada pašvaldībai, iepazīstoties ar SIA “ Joker Ltd”, jākonstatē, vai 

iesniegums atbilst Likumā noteiktajiem kritērijiem atļaujas izsniegšanai, kā arī vai nepastāv 

šķēršļi, kas nepieļauj atļaujas azartspēļu organizēšanai Poruka ielā 3, Madonā izsniegšanu. 

Izskatot SIA „Joker Ltd” saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

Madonas novada pašvaldība konstatē:  

SIA „Joker Ltd” ir iesniegusi Madonas novada pašvaldība likumā „Azartspēļu un 

izložu likums” (turpmāk tekstā – Likums) 42.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus:  

1) LR Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu 

licenci azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr.A-64, derīga no 2006.gada 24.janvāra, 

pārreģistrēta 2012.gada 2.janvārī. 

2) dokumentu kopijas, kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas – 2012.gada 

14. jūnija nodomu protokols par apakšnomas līguma slēgšanu starp SIA “Portuns” un SIA 

“Joker Ltd” ; 2012.gada 14.jūnija nodomu protokols par nomas līguma slēgšanu starp SIA 

„Madonas patērētāju biedrība” un SIA „Portuns”; ēkas Poruka ielā 3, Madonā 1.stāva plāna 

shēma.  
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Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, lemjot par tāda 

administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, 

iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. 

Uz 2012.gada 31.jūlija Finanšu un attīstības  komitejas sēdi ir ieradies SIA „Joker 

Ltd” pārstāvis Rolands Lātss. 

Noklausījusies E.Zāles sniegto informāciju, pušu izteiktos viedokļus, pamatojoties uz 

Satversmes 106. un 116.pantu, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 12.pantu, 13.pantu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, „Eiropas 

vietējo pašvaldību hartas” 4.panta 2.,3 un 5.punktu, atklāti balsojot: PAR  - 14 (Gunita 

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

Daiga 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: 

 

Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd”, reģistrācijas Nr.40003266078, 

atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 3, Madonā, Madonas novadā.  

 

(administratīvais akts pielikumā) 

 

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

otro daļu. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

39. Par I.J. iesniegumu 

ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks 

2012.gada 13.aprīlī ir saņemts I.J. iesniegums „Par Blaumaņa ielas rekonstrukciju”. 

Sakarā ar Blaumaņa ielas rekonstrukciju, ir aktualizējies jautājums par I.J. piederošās ēkas 

Blaumaņa ielā x, nojaukšanu.  

Iesniegumā tiek norādīts, ka ēkas otrajā stāvā dzīvo I.J. ģimene, un pirmais stāvs tiek 

iznomāts uzņēmējdarbībai, tāpat tiek norādīts, ka ēka ir ieķīlāta A/S „Swedbanka” kā 

nodrošinājums.  

Iesniegumā tiek piedāvāti divi risinājumi: 

1) Madonas novada pašvaldība izmaksā I.J. kompensāciju privātmājas celtniecībai Ls 

xxx. 

2) Kompensācijai Madonas novada pašvaldība nodot I.J. īpašumā pašvaldībai piederošo 

ēku Saules ielā 9, Madona.  

I.J. lūdz izskatīt piedāvātos variantus, ir iepazinies ar pārējiem pašvaldības piedāvātajiem 

nekustamajiem īpašumiem maiņai, tomēr nevienam no tiem I.J. nepiekrīt.  

  Noklausījusies A.Lungeviča sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, 

atklāti balsojot: PAR  - 14 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, 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 – 1 (Valentīns 

RAKSTIŅŠ),  Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

Noraidīt I.J. 2012.gada 13.aprīļa iesniegumā „Par Blaumaņa ielas rekonstrukciju” 

minētos priekšlikumus par I.J. piederošās ēkas Blaumaņa ielā x, Madonā nojaukšanu un 

kompensāciju. 

 

40. Par Madonas novada attīstības programmas 2013-2020.gadiem pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

ZIŅO: Ilona GLEIZDE - Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 2009.gada 

25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 5. un 10.punktu, 2010.gada 28.decembra Madonas novada pašvaldības 

domes lēmuma „Par novada attīstības programmas 2013.-2020.gadiem izstrādes uzsākšanu” 

1.pielikumu (protokols nr.25, 4.p.), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 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.Nodot Madonas novada attīstības programmas 2013. – 2020. gadam pirmo redakciju 

sabiedriskai apspriešanai. 

2.Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 13. augusta līdz 2012.gada 17. 

septembrim. 

3.Izstrādes vadītājam paziņojumu par Madonas novada attīstības programmas 2013.-

2020.gadiem pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai nosūtīt Vidzemes 

plānošanas reģionam, kaimiņu vietējām pašvaldībām un publicēt mājas lapā www.madona.lv, 

laikrakstos „Madonas novada vēstis” un Madonas reģiona laikrakstā „Stars”. 

4.Noteikt sabiedriskās apspriešanas sapulces tālākminētajās Madonas novada 

administratīvajās vienībās: 

1) DZELZAVAS pagastā 27. augustā, plkst. 15.00 Dzelzavas pagasta Kultūras namā,  

„Cīrulīšos”, Dzelzavā; 

2) SARKAŅU pagastā 27. augustā, plkst. 18.00 SIA Madonas CB telpās, J.Ramaņa iela 1a, 

Biksērē; 

3) OŠUPES pagastā 28. augustā, plkst. 15.00 Degumnieku tautas namā, Skolas ielā 4, 

Degumniekos; 

4) BARKAVAS pagastā 28. augustā, plkst. 18.00 Pagasta pārvaldes telpās,  Brīvības ielā 9, 

Barkavā; 

5) LIEZĒRES pagastā 29. augustā, plkst. 15.00 Liezēres pagasta kultūras namā,  „Ezermaļi”, 

Liezērē; 

6)ARONAS pagastā 29. augustā, plkst. 18.00 PII „Sprīdītis” zālē,  Meliaratoru ielā 3, Kusā; 

7)MĒTRIENAS pagastā 30. augustā, plkst. 15.00 Mētrienas pagasta kultūras namā, Tautas 

iela 1, Mētrienā; 

8) PRAULIENAS pagastā 30. augustā, plkst. 18.00 Praulienas pagasta pārvaldes, Kalna iela 

2, Prauliena; 

9) ĻAUDONAS pagastā 31. augustā, plkst. 15.00 Ļaudonas pagasta kultūras namā, Dzirnavu 

ielā 7, Ļaudonā; 

10) LAZDONAS pagastā 31. augustā, plkst. 18.00 Pagasta pārvaldes telpās, Meža ielā 2, 

Lazdonā; 

11) MĀRCIENAS pagastā 04. septembrī, plkst. 15.00 Mārcienas pagasta pārvaldes telpās, 

Jaunā iela 1, Mārcienā; 

12) KALSNAVAS pagastā 04. septembrī, plkst. 18.00 Pagasta pārvaldes telpās, Pārupes ielā 

2, Jaunkalsnavā; 

13) BĒRZAUNES pagastā 05. septembrī, plkst. 15.00 Pagasta pārvaldes telpās, Aronas ielā 1, 

Sauleskalnā; 

14)VESTIENAS pagastā 05. septembrī, plkst. 18.00 Vestienas pagasta kultūras namā, 

„Dainās”, Vestienā; 

15) MADONAS pilsētā 06. septembrī, plkst. 18.00 Madonas Mūzikas skolā, Laimas zālē, 

R.Blaumaņa ielā 16, Madonā. 

 

5.Ar Madonas novada attīstības programmas 2013. – 2020. gadam pirmo redakciju var 

iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus no 2012.gada 13.augusta līdz 2012.gada 
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17.septembrim Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv vai Madonas novada 

pašvaldības pārvaldēs vai Madonas novada pašvaldības domei Saieta laukumā 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 pašvaldības darba laikā. 

 

41. Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības 

programmas 2013. - 2020. gadiem vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu 

sabiedriskai apspriešanai 

ZIŅO: Ilona GLEIZDE - Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu; 2009.gada 

25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 5. un 10.punktu; 2004.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 9.1., 10., 11., 14. 

un 18.punktu, 2010.gada 28.decembra Madonas novada pašvaldības domes lēmuma „Par 

novada attīstības programmas 2013.-2020.gadiem izstrādes uzsākšanu” 1.pielikumu 

(protokols nr.25, 4.p.), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR  - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 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.Nodot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 

2013-2020.gadiem vides pārskata pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai. 

2.Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 13. augusta līdz 2012.gada 17. 

septembrim. 

3.Izstrādes vadītājam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības 

programmas 2013-2020.gadiem vides pārskata pirmo redakciju nosūtīt Valsts vides dienesta 

Madonas reģionālajai vides pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldei, Veselības inspekcijai un 

Vidzemes plānošanas reģionam. 

4.Izstrādes vadītājam paziņojumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas 

novada attīstības programmas 2013-2020.gadiem vides pārskata pirmās redakcijas sabiedrisko 

apspriešanu nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam ievietošanai Biroja mājas lapā, kaimiņu 

vietējām pašvaldībām un publicēt mājas lapā www.madona.lv, laikrakstos „Madonas novada 

vēstis” un Madonas reģiona laikrakstā „Stars”. 

5.Noteikt sabiedriskās apspriešanas sapulces tālākminētajās Madonas novada 

administratīvajās vienībās: 

1)DZELZAVAS pagastā 27. augustā, plkst. 15.30 Dzelzavas pagasta Kultūras namā,  

„Cīrulīšos”, Dzelzavā; 

2)SARKAŅU pagastā 27. augustā, plkst. 18.30 SIA Madonas CB telpās, J.Ramaņa iela 1a, 

Biksērē; 

3)OŠUPES pagastā 28. augustā, plkst. 15.30 Degumnieku tautas namā, Skolas ielā 4, 

Degumniekos; 

4)BARKAVAS pagastā 28. augustā, plkst. 18.30 Pagasta pārvaldes telpās,  Brīvības ielā 9, 

Barkavā; 

5)LIEZĒRES pagastā 29. augustā, plkst. 15.30 Liezēres pagasta kultūras namā,  „Ezermaļi”, 

Liezērē; 

6)ARONAS pagastā 29. augustā, plkst. 18.30 PII „Sprīdītis” zālē,  Meliaratoru ielā 3, Kusā; 

7)MĒTRIENAS pagastā 30. augustā, plkst. 15.30 Mētrienas pagasta kultūras namā, Tautas 

iela 1, Mētrienā; 

8)PRAULIENAS pagastā 30. augustā, plkst. 18.30 Praulienas pagasta pārvaldes, Kalna iela 2, 

Prauliena; 

9)ĻAUDONAS pagastā 31. augustā, plkst. 15.30 Ļaudonas pagasta kultūras namā, Dzirnavu 

ielā 7, Ļaudonā; 



   

 39 

10)LAZDONAS pagastā 31. augustā, plkst. 18.30 Pagasta pārvaldes telpās, Meža ielā 2, 

Lazdonā; 

11)MĀRCIENAS pagastā 04. septembrī, plkst. 15.30 Mārcienas pagasta pārvaldes telpās, 

Jaunā iela 1, Mārcienā; 

12)KALSNAVAS pagastā 04. septembrī, plkst. 18.30 Pagasta pārvaldes telpās, Pārupes ielā 

2, Jaunkalsnavā; 

13) BĒRZAUNES pagastā 05. septembrī, plkst. 15.30 Pagasta pārvaldes telpās, Aronas ielā 1, 

Sauleskalnā; 

14)VESTIENAS pagastā 05. septembrī, plkst. 18.30 Vestienas pagasta kultūras namā, 

„Dainās”, Vestienā; 

15)MADONAS pilsētā 06. septembrī, plkst. 18.30 Madonas Mūzikas skolā, Laimas zālē, 

R.Blaumaņa ielā 16, Madonā. 

 

6.Ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 2013-

2020.gadiem vides pārskata pirmo redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus 

priekšlikumus no 2012.gada 13.augusta līdz 2012.gada 17.septembrim Madonas novada 

pašvaldības mājaslapā www.madona.lv vai Madonas novada pašvaldības pārvaldēs vai 

Madonas novada pašvaldības domei Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 

pašvaldības darba laikā. 

 

42. Par finansiālu atbalstu Madonas dzīvnieku patversmes attīstīšanai 

ZIŅO: Kaspars UDRASS - deputāts 

  

 Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība lūdz sniegt finansiālu atbalstu Madonas 

dzīvnieku patversmes attīstīšanai Praulienas pagasta „Lazdonītēs” – transporta izdevumu 

apmaksai no Vācijas. 

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

PAR - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, 

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

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

ZOMEROVSKIS) PRET - NAV, ATTURAS – 1 (Artis KUMSĀRS), Madonas novada 

pašvaldības dome   NOLEMJ: 

1. Apmaksāt transporta izdevumus Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrībai dzīvnieku 

patversmei nepieciešamā inventāra atvešanai  no Vācijas patversmes „Tierheim Laderburg” 

no Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 

2. Uzdot Madonas novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu ar Madonas dzīvnieku 

aizsardzības biedrību par dzīvnieku patversmes vajadzībām nepieciešamā inventāra 

izmantošanu. 

 

43. Par D.Ā. nekustamā īpašuma nodokļa parādu  

ZIŅO: Guntis GAILUMS– Juridiskās nodaļas jurists 

      

Madonas novada pašvaldības 2012.gada 9.jūlijā ir saņēmusi Zvērinātas tiesu izpildītājas 

Inetas Kaktiņas pieprasījumu, ar lūgumu sniegt ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

Dainim Āboliņam, jo tās lietvedībā atrodas lieta par parāda piedziņu no Daiņa Āboliņa 

personas kods 040962 - 11724, piedziņu vēršot uz tam piederošo nekustamo īpašumu Raiņa 

ielā 49, Madonā, Madonas novadā. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

Dainim Āboliņam pieder nekustamais īpašums – zemesgabals (kadastra numurs 7001 001 

1788), ar adresei Raiņa ielā 49, Madonā, Madonas novadā, turpmāk tekstā „Zeme”. 

Madonas novada pašvaldība Dainim Āboliņam ir izsniegusi šādu administratīvo aktu: 



   

 40 

- 22.03.2012. pašvaldības maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 

2012.gadam, ar kuru aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par Zemes gabalu 

LVL 40,61 apmērā. 

Ar 13.07.2012. brīdinājumu Nr.MNP/2.1.3.6./12/1992 „Par piespiedu izpildi” Dainim 

Āboliņam ierakstītā vēstulē tika nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu labprātīgi nomaksāt 

nekustamā īpašuma nodokli LVL 196,60 apmērā, kur LVL 156,41 ir pamatparāds, bet LVL 

40,39 ir nokavējuma nauda, ne vēlāk kā līdz 30.07.2012. (ieskaitot).  

D. Āboliņš nekustamā īpašuma nodoklis LVL 196,60 apmērā, kur LVL 156,41 ir 

pamatparāds, bet LVL 40,39 ir nokavējuma nauda, labprātīgi 2012.gada 26.jūlijā ir 

samaksājis. 

Līdz 2012.gada beigām tekošā nekustamā īpašuma nodokļa summa ir LVL 20,29. 

 

Noklausījusies G. Gailuma sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR - 15 (Daiga Elga 

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

Agris LUNGEVIČS, Daiga 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. Informēt Zvērinātu tiesu izpildītāju Inetu Kaktiņu, ka Dainis Āboliņš nekustamā 

īpašuma nodoklis LVL 196,60 apmērā, kur LVL 156,41 ir pamatparāds, bet LVL 

40,39 ir nokavējuma nauda, labprātīgi 2012.gada 26.jūlijā ir samaksājis un līdz 

2012.gada beigām tekošā nekustamā īpašuma nodokļa summa ir LVL 20,29  . 

2. Lēmumu nosūtīt Zvērinātu tiesu izpildītājai. 

 

44. Par papildus finansējuma piešķiršanu „15.Latviešu mūzikas svētkiem” 

ZIŅO: Jānis KĻAVIŅŠ – Kultūras nodaļas vadītājs 

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR - 15 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

LUNGEVIČS, Daiga 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 235,00 (divi simti trīsdesmit pieci latu) apmērā 

„15.Latviešu mūzikas svētkiem” no nesadalītajiem finanšu līdzekļiem. 

 

45. Par līguma slēgšanu ar Latvijas lauku konsultāciju centru 

ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR - 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, , Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, , Kaspars 

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

ATTURAS – 2 (Valentīns RAKSTIŅŠ, Roberts ŠŅEPSTS), Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas lauku konsultāciju centru par trīs lauku 

konsultantu darbu pašvaldības teritorijā. 

 (Līgums pielikumā) 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)   A.Ceļapīters 

 

Protokolēja  (personiskais paraksts)   L.Liepiņa 


