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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 30.augustā        Nr.19 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi slēdz plkst.17.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA 

Sēdē piedalās – 

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

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS 

Nepiedalās deputāti: Agris LUNGEVIČS - atrodas atvaļinājumā, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIŅŠ, Valdis VUCĀNS – darba apstākļu dēļ 

Pagastu pārvalžu vadītāji: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja, 

Staņislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs, Artis MŪRMANIS – 

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes 

vadītājs, Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs, Māris BELORAGS – 

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” valdes loceklis, Andris DZENOVSKIS – Mētrienas 

pagasta pārvaldes vadītājs, 

Administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors, Romāns HAČATRJANS – 

Uzņēmējdarbības un attīstības nodaļas vadītājs, Nauris VOLKOVS – Attīstības nodaļas 

vadītājs, Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Helmuts PUJATS – Juridiskās 

nodaļas jurists, Indra KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste, Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs, Sarmīte KALNIŅA – Finanšu nodaļas 

ekonomiste, Sanita SOMA – TIC vadītāja, Elita STAUNE - Attīstības nodaļas projektu 

sagatavošanas un ieviešanas speciāliste, Vivita VECOZOLA – Izglītības nodaļas speciāliste, 

Ilona GLEIZDE – teritorijplānotāja 

Pieaicinātās personas: Guntis ŠAHNO – AS „Madonas ūdens” inženieris 

Egils KAZAKEVIČS – laikraksts „Stars” pārstāvis 

 

Andrejs Ceļapīters iepazīstina ar Domes sēdes darba kārtību. 

Āris Vilšķērsts piesaka papildus informatīvo jautājumu: 

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 

Andrejs Ceļapīters piesaka papildus jautājumu: 

Par grāmatu iegādi Madonas novada bibliotēkā  

  

Andrejs Ceļapīters aicina balsot par 30.08.2012. Madonas novada pašvaldības domes sēdes 

darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV ;  

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt 2012.gada 30.augusta Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.B.  

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzirnavas”, Veckalsnavā, Kalsnavas pagastā, 

atsavināšanu 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stepes 3”, Stepēs, Kalsnavas pagastā, atsavināšanu 

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

5. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

6. Par cirsmas ‘’Strīdus purvs’’ izsoles rezultātu apstiprināšanu 

7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

8. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

9. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amata vienību sarakstā 

       

10. Par galvojuma līguma saistību izpildi 

11. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

12. Par nomātās zemes atsavināšanu A.K. 

13. Par finansējuma piešķiršanu Vestienas pagasta pārvaldei 

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai precizēšanu 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Īvāni-1”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

atsavināšanu 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Īvāni-2”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

atsavināšanu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Īvāni-3”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

atsavināšanu 

18. Par zemes platības precizēšanu 

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

20. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par budžeta saistībām Poļvarkas 

ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

21. Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes 

pagasta Bērzaunes ciema II kārta ” izstrādē 

22. Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes 

pagasta Iedzēnu ciemā” izstrādē 

23. Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes 

pagasta Sauleskalna ciema II kārta ” izstrādē 

24. Par centralizēto siltumapgādes pakalpojumu 1m2 izcenojuma apstiprināšanu Iedzēnu  un 

Bērzaunes ciema daudzdzīvokļu mājās 

25. Par finansējumu ugunsdrošo durvju ierīkošanai Madonas novada bērnu un jauniešu 

ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centram „ Ozoli” 

26. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra lēmumā „Par 

piedalīšanos 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. 

aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000” 2011. gadā īstenojot Liezēres pagasta Ozolu un Liezēres ciemu II kārtas 

ūdenssaimniecības rekonstrukciju projektus” 

27. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai precizēšanu 
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28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no M.D. 

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.D. 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no B.E. 

31. Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši apstiprinātajam Praulienas pagasta teritorijas 

plānojumam 

32. Par Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukciju 

ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta ietvaros 

33. Par finansiālu atbalstu motokrosa pasākumam Madonas novadā 

34. Par finansiālu atbalstu Latvijas Augstskolu sporta savienībai 

35. Par finansiālu atbalstu florbola klubam ”Madona” 

36. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij  

37. Par projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100-

000146   ieviešanu  

38. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Kalnalīcieši, Bērzaunes 

pagasts, Madonas novads 

39. Par iespēju turpināt būvniecību Saules ielā, Madonā, Madonas novadā  

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

43. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

44. Par finansējuma piešķiršanu Gaiziņkalna torņa nojaukšanai 

45. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē LAD projekta Nr.10-05-L32100-000261 „Sporta un 

atpūtas bāzes „Smeceres sils” infrastruktūras izveide” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta ”Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un 

sadarbības veicināšana Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” 

47. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta 

saņemšanai” apstiprināšanu 

48. Par studiju kredīta galvošanu A.S. 

49. Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” amatu 

vienību sarakstā 

50. Par psihologa amata vienības izveidi Izglītības nodaļā 

51. Par Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

52. Par projekta izstrādi programmai Eiropa Pilsoņiem 

53. Par izmaiņām Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā 

54. Par prognozētajiem zaudējumiem pagarinot autobusu maršrutu līdz pieturai „Medņi” 

55. Par patērētā ūdens apmaksu ugunsdzēsības vajadzībām 

56. Par izmaiņām Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēdināšanas 

dienesta amatu vienību sarakstā 

57. Par Madonas novada pašvaldības Goda diploma un goda zīmes  piešķiršanu   Janinai 

ĀRIŅAI 

58. Par grozījumiem 2012.gada 31.jūlija Madonas novada domes lēmumā „Par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 2013.- 2020.gadiem 

vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” 

59. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Autogarāžas”, Mārcienas 

pagasts, Madonas novads 

60. Par grāmatu iegādi Madonas novada bibliotēkā  

 

 

Informatīvais jautājums: Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma 

nodoklim 
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1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.B.  

ZIŅO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē par nepieciešamību 

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

  Izvērtējot Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts: V.B. Madonas novadā pieder nekustamais īpašums „xxx” ar kadastra 

Nr. pamatgabalam xxx un nekustamais īpašums „xxx” ar kadastra Nr. pamatgabalam xxx. 

Parāda kopējā summa par abiem īpašumiem ir LVL 242,12 (divi simti četrdesmit divi lati 12 

santīmi), no tiem  parāds par NĪ „xxx” (kad.Nr. pamatgabalam xxx) ir LVL 99,72 (t.sk. par 

zemi LVL 95,07 un par ēkām LVL 4,65), bet parāds par īpašumu „xxx” 

(kad.Nr.pamatgabalam xxx). ir LVL 142,40. 

 Brīdinājumu Nr.KAL/1-09/12/217 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu 

Kalsnavas pagasta pārvalde V.B.  nosūtīja 14.06.2012. Brīdinājumā minētajā termiņā 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds labprātīgi netika samaksāts. No V.B. piedzenami arī 

izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Pamatojoties uz 

Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kur teikts, ka 

noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu 

piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā arī saskaņā ar 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā teikts, ka 

nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos 

nodokļus un nokavējuma naudas, ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto 

informāciju, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas lēmumu un 

deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV ;  

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.B. personas kods xxx, par labu Madonas novada Kalsnavas 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu ”xxx” ar 

kadastra numuru pamatgabalam xxx LVL 99,72 apmērā (t.sk. par zemi LVL 95,07 un par 

ēkām LVL 4,65), un parādu par īpašumu „xxx”  ar kadastra Nr.pamatgabalam xxx LVL 

142,40 apmērā, kopā LVL 242,12 (divi simti četrdesmit divi lati 12 santīmi), kā arī 

izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Piedziņu vērst uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

daļu. 

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

  

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzirnavas”, Veckalsnavā, Kalsnavas pagastā, 

atsavināšanu 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē, ka pagasta pārvalde 

09.08.2012. saņēma M.M. iesniegumu (reģistrēts ar Nr.KAL/1-13.2/12/190-M), kurā viņa 

izsaka vēlmi nopirkt no pašvaldības nekustamo īpašumu „Dzirnavas”. M.M. iesniegumā 

norāda, ka viņa vēlas dzīvot tuvāk savai māsai I.Z. (viņas dzīvesvieta ir xxx Madonas 

novads). Pārvaldes vadītājs ierosina atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu „Dzirnavas”, kurš atrodas Veckalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas 

novadā. 

 Nekustamais īpašums „Dzirnavas” ar kadastra apzīmējumu 7062 006 0159 sastāv no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7062 006 0159 un platību 1,9 ha un dzīvojamās mājas 
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ar kadastra apzīmējumu 7062 006 0159 001. Nekustamais īpašums „Dzirnavas” nav 

nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

 Noklausījusies Arta Mūrmaņa sniegto informāciju, pamatojoties uz 19.05.1994.likuma 

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

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

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

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

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

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

personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto 

informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

1. Nostiprināt nekustamo īpašumu „Dzirnavas” ar kadastra Nr.7062 006 0159, 

Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda.  

2. Atļaut atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldības nekustamo 

īpašumu „Dzirnavas”, Veckalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.  

3. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma „Dzirnavas” 

novērtēšanu. 

4. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dzirnavas” ar 

kadastra apzīmējumu 7062 006 0159, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7062 006 0159, platība 1,9 ha un dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 7062 006 0159 001, pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas 

apstiprināšanas. 

 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stepes 3”, Stepēs, Kalsnavas pagastā, 

atsavināšanu 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS informē, ka pagasta pārvalde 

09.07.2012. saņēma G.K. iesniegumu, kurā viņš izsaka vēmi nopirkt no pašvaldības 

viendzīvokļu dzīvojamo māju „Stepes 3”, (līgums Nr.486/04.2012 par komunālo 

pakalpojumu sniegšanu, apsaimniekošanu un īres maksu ar G.K. noslēgts 28.04.2012.) G.K. 

iesniegumā norāda, ka dzīvojamai mājai Stepes 3 ir nepieciešams remonts, kurā jāiegulda 

ievērojami līdzekļi. Pārvaldes vadītājs ierosina atsavināt Madonas novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu „Stepes 3”, kura adrese ir „Stepes 3”, Stepes, Kalsnavas 

pagasts, Madonas novads.  

 Nekustamais īpašums „Stepes 3” ar kadastra apzīmējumu 7062 011 0374 sastāv no 

zemes gabala ar kadastra Nr. 7062 011 0374 un platību 0,1333 ha, viendzīvokļu dzīvojamās 

mājas ar kadastra Nr. 7062 011 0374 001 un kopējo platību 47,80 m
2
 , kā arī palīgceltnes ar 

kadastra Nr.7062 011 0374 002. Nekustamais īpašums „Stepes 3” nav nepieciešams 

pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

 Noklausījusies Arta Mūrmaņa sniegto informāciju, pamatojoties uz 19.05.1994.likuma 

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

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

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

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

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

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

personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto 
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informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

1. Nostiprināt nekustamo īpašumu „Stepes 3” ar kadastra Nr. 7062 011 0374, Zemesgrāmatā  

uz Madonas novada pašvaldības vārda.  

2. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma „Stepes 3” novērtēšanu. 

3. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo īpašumu „Stepes 3” ar kadastra 

apzīmējumu 7062 011 0374, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 7062 011 0374; 

platība 0,1333 ha, viendzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra Nr. 7062 011 0374 001; kopējā 

platība 47,80 m
2
, kā arī palīgceltnes ar kadastra Nr.7062 011 0374 002 pēc īpašuma 

novērtēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas. 

 

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums) 25. panta 

pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personām, kuras nenoslēdza zemes 

izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30. decembrim, izbeidzas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst zemes nomas pirmtiesības uz  lietošanā 

bijušo zemi.  

Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldībai ir jāpieņem un jāiesniedz Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD) lēmums par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam zemes lietotājam. 

Saskaņā ar 2012. gada 29. jūnija VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Madonas biroja 

atsūtīto pārskata sarakstu Nr. 2-04-V/2888, Kalsnavas pagasta administratīvajā teritorijā 

zemes lietošanas tiesības izbeidzas sekojošiem zemes vienību lietotājiem: 

 

Nr.

p.k. 

Lietotāja vārds, uzvārds Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1.   5.5 

2.   2.71 

3.   1.83 

0.43 

1.71 

4.   5.6 

5.   3.1 

 

6.   9.3 

7.   0.4576 

8.   1.85 

1.41 

9.   3.36 

2.87 

10.   2.7 

11.   0.5013 (kop.platība) 

 

Minētās personas, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.
1
 daļā noteikto, iegūst zemes nomas 

pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2012. gada 31. decembrim. 
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 Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 3. punktu 

un 25. panta 2.
1
 daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām, sekojošiem 

zemes lietotājiem: 

Nr.

p.k. 

Lietotāja vārds, uzvārds Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1.   5.5 

2.   2.71 

3.   1.83 

0.43 

1.71 

4.   5.6 

5.   3.1 

 

6.   9.3 

7.   0.4576 

8.   1.85 

1.41 

9.   3.36 

2.87 

10.   2.7 

11.   0.5013 

 

2. Noteikt, ka zemes vienības ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme: 

Nr.

p.k. 

Lietotāja vārds, uzvārds Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1.   5.5 

2.   2.71 

3.   1.83 

0.43 

1.71 

4.   5.6 

5.   3.1 

 

6.   9.3 

7.   0.4576 

8.   1.85 

1.41 

9.   3.36 

2.87 

10.   2.7 

11.   0.5013 
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1. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem 

paziņojumus par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu 

slēgt nomas līgumu. 

2. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes 

lietotājiem, ievērojot 2005. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 

„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” nosacījumus.  

5. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs. 

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību pārkārtot Kalsnavas 

pagasta pārvaldes 2012.gada budžetu.       

         Ņemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, Madonas novada  

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu un deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: 

PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

      Veikt sekojošus grozījumu Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā: 

1.Pamatbudžeta  plānoto ieņēmumu 

grozījumi  

   1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus 

   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Piezīmes 

 

18.600 

Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta 235 Programmas 'Skolas auglis" ietvaros 

 

 

Kopā 235 

  

 

t.sk. uz izdevumiem 235 

  

 

t.sk. uz finansēšanu 0 

  

 

uz atlikumu 0 

  2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

   2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

 09.200 Pamatizglītība 4569   

 2300 Krājumu iegāde 235 programma "Skolas auglis" 

 2300 Krājumu iegāde 1648 aprīkojums-inventārs ēdināšanas blokam 

 5200 Pamatlīdzekļi 2686 aprīkojums- pamatlīdzekļi ēdināšanas blokam 

  Kopā 4 569 

   t.sk. no papildus ieņēmumiem 235 

   no izdevumu samazinājuma  

   no atlikuma 4334 

    

6. Par cirsmas ‘’Strīdus purvs’’ izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ZIŅO: Ruta VIZĀNE - deputāte 

 Ruta VIZĀNE informē, ka saskaņā ar 29.06.2012. Madonas novada pašvaldības 

domes sēdes lēmumu (prot.Nr.14., 8.p.) 2012.gada 2.augustā Ļaudonas pagasta pārvaldē 

notika cirsmas „Strīdus purvs”  mutiska izsole. Paziņojumā par izsoli noteiktajā termiņā – līdz 

2012.gada 2.augusta plkst.10.00, tika saņemts viens pieteikums. Saskaņā ar izsoles noteikumu 

27.punktu, ja reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles vadītājs piedāvā pirkt 

vienīgajam dalībniekam objektu par cenu, kas nav mazāka par nosacīto cenu.  
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Ņemot vērā sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

1. Apstiprināt cirsmas „Strīdus purvs”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads  (kadastra 

apzīmējums 7070 012 0019) izsoles rezultātus. 

2. Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA „Asigne”, kurai īpašums tiek pārdots par tā nosacīto cenu 

LVL 36 139,00 (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi lati 00 santīmi). 

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

likums” noteiktajā kārtībā noslēgt cirsmas pirkuma - pārdevuma līgumu. 

 

7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Barkavas pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr. 90000054407, 2012. gada 13. augusta iesniegumu Nr. BAR/1-10/12/115 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 31. decembrim, un minētās zemes vienības ieskaitīt 

pašvaldībai piekritīgās zemēs.  

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

Nr. 2-04-V/2888 „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 Barkavas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz 

Valsts Zemes dienesta Vidzemes 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, ņemot vērā 

Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības lietotājiem vai to mantiniekiem, kuri līdz 2011. 

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

1.XXXX 

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

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta otrajā daļā noteikto 

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

līdz 2012. gada 31. decembrim. 
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3. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

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

šādas zemes vienības:  

Nr.p. 

k. 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1.   0,5 

2.   3,4 

3.   2,89 

4.   12,3 

5.   0,4264 

6.   0,8703 

7.   1,21 

8.   3,16 

9.   1,49 

10.   6,3 

11.   0,1252 

12.   0,7082 

13.   0,55 

14.   7,4 

15.   4,4 

16.   1,29 

17.   1,71 

18.   1,06 

19.   1,53 

20.   0,2459 

21.   0,5165 

 

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

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt  nomas līgumu. 

5. Uzdot Barkavas 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. 

 

8. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS - Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Barkavas pagasta pārvaldes iesniegumu ar  

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

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:  

1.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi 

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

10.200 Barkavas pansionāts   

   Izdevumi kopā 0 

 2200 Pakalpojumi 2000 par ēdināšanas pakalpojumiem 

2300 Krājumi, materiāli -2000 
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06.600 Teritoriju labiekārtošana un 

uzturēšana 

  

   Izdevumi kopā 0 

 2200 Pakalpojumi -500 

 2300 Krājumi, materiāli 500 materiāli teritorijas labiekārtošanai 

 

9. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amata vienību sarakstā 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

 Mārcienas pagasta pārvalde ir saņēmusi Mārcienas pamatskolas direktores Aldonas 

Gudrītes iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus Mārcienas pamatskolas amatu vienību 

sarakstā. 

 Noklausījusies I.Mālnieces sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, 

Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

          Izdarīt grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu amata vienību sarakstā 

2012.gadam ar 2012.gada 1.septembri:   

1. Mārcienas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas amata vienību sarakstā izslēgt amata 

vienību pavārs, profesijas kods 512002, amata vienību skaits -1, amatalgas likme – 220,00 Ls 

2. Mārcienas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas amata vienību sarakstā iekļaut 

sekojošas amata vienības:  

 

Nr.p.k. Amata nosaukums Profesijas 

kods 

Amata 

vienību skaits 

Amatalgas 

likme 

Mēneša 

algas fonds  

1. Noliktavas pārzinis 432103 0,5 220,00 110,00  

2. Palīgstrādnieks virtuvē 941202 0,5 200,00 100,00  

 

10. Par galvojuma līguma saistību izpildi 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Madonas novada pašvaldībā  2012.gada  20.augustā    saņemta AS Swedbank ,  reģ. 

Nr. 400033074764, juridiskā adrese Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048  vēstule, reģistrēta ar 

Nr. MNP/2.1.3.1./12/2332, ar kuru   AS Swedbank pieprasa  Madonas novada pašvaldībai, kā 

Mārcienas pagasta padomes saistību pārņēmējai izpildīt  2003.gadā noslēgtā Galvojuma 

līguma saistības. 

2003.gada 24.novembrī starp „Swedbank”AS, kā Aizdevēju un I.A., personas kods 

xxx, kā Aizņēmēju, tika noslēgts Studiju aizdevuma līgums Nr.03- 062084-SG par aizdevuma 

izsniegšanu ne vairāk kā LVL 1020,00 apmērā. 

Starp Mārcienas pagasta padomi kā galvinieku un „Swedbank” AS kā Kreditoru 

27.11.2003. tika noslēgts Galvojuma līgums Nr. 03-062084-SG/1, saskaņā ar kuru Mārcienas 

pagasta padome apņēmās atbildēt par Aizņēmēja saistībām, kas izriet no Līguma, kā pats 

parādnieks. 

„Swedbank”AS informē, ka Aizņēmējs nepilda saistības, kas izriet no Līguma. 

Pamatojoties uz Līguma noteikumiem, „Swedbank” AS 21.09.2010. atkāpās no Līguma. 

Aizņēmēja parāds vēstules sastādīšanas dienā ir LVL 259,63, kas sastāv no: 

 

Izsniegtā un neatmaksātā aizdevuma pamatsumma, LVL 253,63 

Aprēķinātā un nesamaksāto procenti par aizdevuma izmantošanu , LVL 0,00 

Nokavējuma līgumsods par aizdevuma atmaksas un procentu samaksas 

termiņa kavējumu 

6,00 
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 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu Madonas novada pašvaldība ir Mārcienas pagasta padomes saistību pārņēmēja, 

tāpēc minētais  Galvojuma līgums ir saistošs Madonas novada pašvaldībai. 

Pamatojoties uz minēto, „Swedbank” AS lūdz līdz 31.08.2012. nodrošināt bankas 

norēķinu kontā LV05HABA0551023439880, „Swedbank” AS naudas līdzekļus 

nepieciešamajā apmērā parāda dzēšanai, ņemot vērā prasījumu (procentu un līgumsodu) 

pieaugumu, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu. 

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 – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei veikt parāda atmaksu no pagasta pārvaldes 

nesadalītajiem līdzekļiem un līdz 31.08.2012. ieskaitīt norēķinu kontā 

LV05HABA0551023439880, „Swedbank” AS naudas līdzekļus nepieciešamajā 

apmērā parāda dzēšanai, ņemot vērā prasījumu (procentu un līgumsodu) pieaugumu, 

kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu, maksājuma pamatojumā norādot  

līguma numuru  Nr.03- 062084-SG.  

2. Uzdot Madonas novada domes Juridiskajai nodaļai sagatavot  un iesniegt tiesā 

prasību pret I.A.,  personas kods xxx par parāda piedziņu. 

 

11. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada budžetā 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada Mārcienas pagasta 

pārvaldes iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada 

budžeta līdzekļu pārkārtošanu. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2012.gada pamatbudžetā: 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 993  

18.630 Pašvaldību no valsts budžeta 

iestādēm saņemtie transferti ES 

līdzfinansētajiem projektiem 374 Skolas auglis 

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas 4000 Grants 

 KOPĀ 5367  

 t.sk.uz izdevumiem 5367  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi  

2.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   
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Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

 Teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana 

 

 

 Izdevumi kopā 366  

 t.sk. no ieņēmumiem 366  

1100 Darba alga (līgumdarbs) 295 Teritorijas appļaušana 

1200 VAS iemaksas 71  

 Autoceļu un ielu 

uzturēšana (privātie) 

 

 

 Izdevumi kopā 331  

 t.sk. no ieņēmumiem 331  

2200 Pakalpojumi 331 Sniega tīrīšana 

 Mārcienas pamatskola 

(pārvaldes finansējums) 

 

 

 Izdevumi kopā 4578  

 t.sk. no ieņēmumiem 4578  

2200 Pakalpojumi 2428 Kabinetu remonts 

2300 Materiāli 2000 Apgaismojuma lampas, žalūzijas  

5233 Mācību grāmatas 150  

 Mārcienas pirmskola 

(pārvaldes finansējums) 

 

 

 Izdevumi kopā 92  

 t.sk. no ieņēmumiem 92  

5233 Mācību grāmatas 92  

 Pavisam izdevumi 5367  

 t.sk. no papildus ieņēmumiem 5367  

 

2.1. Pārdalīt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 

 Pārējā kultūra 

 

 

 

1100 Darba alga (līgumdarbs) 360 Pagasta laikraksta sagatavošana 

un izplatīšana 

1200 VAS iemaksas 87  

2200 Pakalpojumi -447  

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

3.Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi    

3.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

05.600 Dabas resursu nodoklis 1174  

 Kopā 1174  

 t.sk. uz izdevumiem 1174  

4.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi  

4.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu 

posteņiem (EKK kodiem)   

Kods Nosaukums 

Summa 

LVL Paskaidrojums 
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05.600 Pārējā vides aizsardzība   
  

   Izdevumi kopā 

           

5000 

 

 t.sk no ieņēmumiem 1174  

         no atlikuma (14428) 3826  

2200 Pakalpojumi 5000 Teritoriju appļaušana, Labonas 

ezera sakārtošana, atkritumu 

konteineru apkope. 

06600 Autoceļu un ielu uzturēšana   

 Izdevumi kopā 190  

 t.sk. no atlikuma (2813) 190  

1200 Atvaļinājuma pabalsts un VAS 

iemaksas 

21 

 

2100 Komandējumu izdevumi 4  

2300 Materiāli 165 Degviela ceļmalu appļaušanai, 

ceļazīmju uzlīmes 

 

12. Par nomātās zemes atsavināšanu A.K. 

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Mārcienas pagasta pārvaldē 2012.gada 15. augustā saņemts A.K.,  personas kods xxx., 

Madonas novads, iesniegums, reģistrēts ar Nr. MAR/1-10/ 64, kurā   A. K.   lūdz atkārtoti 

izskatīt jautājumu par viņa nomātā zemes īpašuma „Aronieši”,  kadastra numurs 7074 001 

0031, platība  24,3 ha  Mārcienas pagastā, izpirkšanu.   

Zemes īpašums „Aronieši” saskaņā ar 1996.gadā izgatavoto zemes robežu plānu  

sastāv no trim neapbūvētām zemes vienībām : 

1. kadastra apzīmējums 7074 001 0031 – 10,2 ha; 

2. kadastra apzīmējums 7074 001 0032 – 2,4 ha; 

3. kadastra apzīmējums 7074 001 0033 – 11,7 ha. 

Ar Madonas novada domes 21.10.2010.  (prot. 21., 37.p.) un 26.05.2011. (prot.10. 

17.p.) A. K. izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz minētajām zemes vienībām,  tās 

noteiktas par pašvaldībai piekritīgo zemi un noteikts, ka Mārcienas pagasta pārvaldei 

slēdzams nomas līgums ar bijušo zemes lietotāju.  

Zemes nomas līgums ar A. K. noslēgts 2011.gada 30. maijā. A. K. nav nomas vai 

nekustamā īpašuma nodokļu parāda. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5. daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „Zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 

neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā 

termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi”, zemes īpašums „Aronieši” reģistrēts  Mārcienas 

pagasta Zemesgrāmatu nodalījumā Nr 100000507984  uz Madonas novada pašvaldības vārda   

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punktu, kurš nosaka, ka „Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī 

persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums”, zemes nomnieks A. K. ir tiesīgs ierosināt zemes īpašuma „Aronieši”  atsavināšanu. 

  Noklausījusies I. Mālnieces  sniegto informāciju, pamatojoties uz Likuma par 

pašvaldībām 21.panta septiņpadsmito daļu, kurš nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” un  Publiskas personas mantas 
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atsavināšanas likuma  4.panta ceturtās daļas 8.punktu,   ņemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

 

1.Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu „Aronieši”, kadastra 

numurs 7074 001 0031, kopējā platība 24,3 ha  zemes nomniekam A.K., personas kods xxx. 

2. Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei organizēt  īpašuma „Aronieši” novērtēšanu. 

13. Par finansējuma piešķiršanu Vestienas pagasta pārvaldei 

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Ar Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada 26. aprīļa lēmumu „Par 

finansējumu ēku remontiem 2012. gadā” (Protokols Nr. 7, 51.& 1.5. punkts), tika piešķirti 

līdzekļi Vestienas pamatskolas ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai. 

Veicot cenu aptauju, ir izvēlēts būvnieks SIA „Lizinda”, kas veiks darbus par 

zemākām izmaksām, nekā sākotnēji to bija aprēķinājis Projektētājs. Ir radies līdzekļu 

ietaupījums. Vestienas pagasta pārvalde lūdz atļauju izmantot atlikušos līdzekļus Vestienas 

pagasta tautas nama „Dainas” apkures sakārtošanai (jaunu apkures krāšņu būvniecībai). 

Provizoriskie aprēķini, kurus iesniedzis būvnieks, varētu būt par divu apkures krāšņu būvi no 

jauna – LVL 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati) bez PVN. 

Noklausoties Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīle – Bērziņa sniegto 

informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti latu) divu apkures krāšņu izbūvei 

Vestienas pagasta tautas namā „Dainas”.  

 

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai precizēšanu 

ZIŅO: Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības domes sēdē 2011. gada 30. augustā tika pieņemts 

lēmums- “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”.  

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA “ Bērzaunes komunālais uzņēmums” un SIA 

„Vides konsultantu aģentūra” ir sagatavots projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 

novada Vestienas ciemā” Tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrāde (TEP). TEP tālākai 

virzīšanai atzinuma saņemšanai no LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju 

būvniecības projektu vērtēšanas komisijas, nepieciešams pašvaldības lēmums par TEP 

apstiprināšanu.  

Uzklausot Artūrs Vīle-Bērziņš sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, , 

atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Vestienas ciemā”. 
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1. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Fi      Finansējums, kopā 415738.65 

t.      tsk.  

At    attiecināmām izmaksām 

 

343565.00 

P      projekta iesniedzēja budžets/ kredīts  

       Pašvaldības galvojums/ kredīts 51534.75 

        KF/ERAF finansējums 292030.25 

Ci    tsk (norādīt) 0.00 

Ne   attiecināmām izmaksām (PVN) 72173.65 

 

2. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Mērķis Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes 

mērķa īstenošanai  

Kvalitatīvas dzīves vides 

nodrošināšana 

Aktivitāte „Būvniecība”- ūdensapgādes 

kvalitātes uzlabošana nodrošinās kvalitātes 

prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi 

centralizētajā ūdensapgādē. 

Aktivitāte ietver: 

 1620 m ūdensvada rekonstrukcija; 

 1 gab. artēziskā urbuma 

rekonstrukcija; 

 Hidroforu (Q=1m
3
) un dīzeļģeneratora (2-

7kW) uzstādīšana; 

Vides piesārņojuma samazināšana Aktivitāte „Būvniecība”- notekūdeņu 

savākšanas pakalpojumu pieejamības 

paplašināšana un notekūdeņu attīrīšanas 

kvalitātes uzlabošana samazinās vidē 

novadītā piesārņojuma apjomu. 

Aktivitāte ietver: 

 1470 m pašteces kanalizācijas 

kolektora izbūve; 

 490 m kanalizācijas spiedvada izbūve; 

 3gab. KSS izbūve. 

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska 

samazināšana 

Aktivitāte „Būvniecība”-notekūdeņu 

savākšanas tīkla rekonstrukcija un 

paplašināšana novērsīs tiešo neattīrītu 

notekūdeņu novadīšanu vidē. 

Aktivitātes ietver: 

 1470 m pašteces kanalizācijas 

kolektora izbūve; 

 490 m kanalizācijas spiedvada 

izbūve; 

 3gab. KSS izbūve. 

Ūdens resursu racionālu izmantošanu Aktivitāte „Būvniecība” - ūdensapgādes 

tīkla rekonstrukcija un paplašināšana 

nodrošinās avāriju skaita samazinājumu un 

zudumus centralizētajā ūdensapgādes 

sistēmā. 

Aktivitāte ietver: 

 1620 m ūdensvada rekonstrukcija; 

 1 gab. artēziskā urbuma 
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Mērķis Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes 

mērķa īstenošanai  

rekonstrukcija; 

 Hidroforu (Q=1m
3
) un 

dīzeļģeneratora (2-7kW) uzstādīšana; 

Energoresursu racionālu izmantošana Aktivitāte „Būvniecība” - ūdensapgādes 

kvalitātes uzlabošana un notekūdeņu 

savākšanas tīkla rekonstrukcija samazinās 

ūdens zudumus ūdens apgādes sistēmā. 

Aktivitāte ietver: 

 1620 m ūdensvada rekonstrukcija; 

 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” ieguldījuma 

daļu LVL 51534.75, kas sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un 

gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai LVL 292030.25. 

4. SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā 

izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 

normas. 

6. Akceptēt SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai 

sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši 

projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta 

kopsavilkumam. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 

izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Īvāni-1”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

atsavināšanu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Sarkaņu pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu 

izskatīt jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Nr. 1 dzīvojamā mājā „Īvāni”, Sarkaņu pagastā, 

Madonas novadā atsavināšanu īrniekam G.Z.. 

Iesniegumam pievienots dzīvokļa Nr. 1 dzīvojamā mājā „Īvāni”, Sarkaņu pagastā, 

Madonas novadā īrnieka G.Z. iesniegums (reģistrēts Sarkaņu pagasta pārvaldes dokumentu 

reģistrācijas sistēmā ar Nr. SAR/1-13.2/12/74-Z). 

Ar īrnieku G.Z. pašvaldība noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu 2006. gada 1. jūlijā. 

Īres maksa ir nomaksāta pilnībā. 

Nekustamais īpašums – dzīvoklis „Īvāni-1” (kadastra Nr. 7090-900-0125) 51,4 m
2
 un ar 

dzīvokli saistītais kopīpašums – zemes gabals, kadastra Nr. 7090-008-0093, ar platību 0,4712 

ha un kopīpašumu – palīgēkām kūti un pagrabu, ir reģistrēts Zemesgrāmatā. 

Nekustamais īpašums „Īvāni” nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

Nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Īvāni-1”, Sarkaņu pagastā Madonas novadā, un ar 

dzīvokli saistītais kopīpašums (514/1889 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 

palīgēkām un zemes) pēc īpašuma apskates 01.02.2012. ir LVL xxx. Īpašumu vērtēja Latvijas 

Īpašumu Vērtētāju asociācija Vērtētāju asistents Māris Kauliņš (apliecība Nr. 77un īpašumu 

vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 5, izsniegts 16.05.2008.). 

Likuma par pašvaldībām 21.panta septiņpadsmitā daļa nosaka, ka „tikai vietējās 

pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Atsavināšanas likums) 

4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka Atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes 
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loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā 

likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.  

Atsavināšanas likuma 45.pants nosaka - Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu 

viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" 

noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā 

pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8. panta otro daļu un septīto daļu nosacīto cenu 

atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 47.pantu Publiskas personas mantas atsavināšanā 

iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita attiecīgās publiskās personas 

budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru kabineta paredzētajā kārtībā. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

38.punktu, Atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 

apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā 

iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Noklausījusies Andra Simtnieka sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.,45. pantu, MK noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – „Īvāni”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, 

kas sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un kopīpašuma 514/1889 domājamās daļas no daudzdzīvokļa 

mājas, divām palīgēkām un zemes (kadastra numurs 7090-008-0093) īrniekam Genādijam 

Zujevam. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu xxx. 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt īrniekam G.Z. nekustamā īpašuma atsavināšanas 

paziņojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paredzot samaksas nosacījumu – 

dzīvokļa īpašuma pārdošana uz nomaksu, nosakot nomas maksas termiņu 1 gads. 

 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Īvāni-2”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

atsavināšanu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Sarkaņu pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu izskatīt jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Nr. 2 dzīvojamā mājā „Īvāni”, Sarkaņu 

pagastā, Madonas novadā atsavināšanu īrniecei Ļ.K.. 

 Iesniegumam pievienots dzīvokļa Nr. 2 dzīvojamā mājā „Īvāni”, Sarkaņu pagastā, 

Madonas novadā īrnieces Ļ.K. iesniegums (reģistrēts Sarkaņu pagasta pārvaldes dokumentu 

reģistrācijas sistēmā ar Nr. SAR/1-13.2/12/81-K). 

 Ar īrnieci Ļ.K. pašvaldība noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu 2007. gada 2. 

janvārī. Īres maksa ir nomaksāta pilnībā. 

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis „Īvāni-2” (kadastra Nr. 7090-900-0127) 97,1 m
2
 un 

ar dzīvokli saistītais kopīpašums – zemes gabals, kadastra Nr. 7090-008-0093, ar platību 

0,4712 ha un kopīpašumu – palīgēkām kūti un pagrabu, ir reģistrēts Zemesgrāmatā. 

 Nekustamais īpašums „Īvāni” nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju 

nodrošināšanai. 

 Nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Īvāni-2”, Sarkaņu pagastā Madonas novadā, un ar 

dzīvokli saistītais kopīpašums (971/1889 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 

palīgēkām un zemes) pēc īpašuma apskates 01.02.2012. ir LVL xxx. Īpašumu vērtēja Latvijas 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p45#p45
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
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Īpašumu Vērtētāju asociācija Vērtētāju asistents Māris Kauliņš (apliecība Nr. 77un īpašumu 

vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 5, izsniegts 16.05.2008.). 

 Likuma par pašvaldībām 21.panta septiņpadsmitā daļa nosaka, ka „tikai vietējās 

pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Atsavināšanas 

likums) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka Atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes 

loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā 

likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.  

Atsavināšanas likuma 45.pants nosaka - Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā 

esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo 

telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā 

piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8. panta otro daļu un septīto daļu nosacīto cenu 

atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 47.pantu Publiskas personas mantas atsavināšanā 

iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita attiecīgās publiskās personas 

budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru kabineta paredzētajā kārtībā. 

 Saskaņā ar MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu, Atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 

apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā 

iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Noklausījusies Andra Simtnieka sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.,45.pantu, MK noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; 

ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – „Īvāni”, Sarkaņu pagasts, Madonas 

novads, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 2 un kopīpašuma 971/1889 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļa mājas, divām palīgēkām un zemes (kadastra numurs 7090-008-0093) 

īrniecei Ļ.K.. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu xxx. 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt īrniecei Ļ.K. nekustamā īpašuma atsavināšanas 

piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paredzot samaksas nosacījumu – 

dzīvokļa īpašuma pārdošana uz nomaksu, nosakot nomas maksas termiņu 1 gads. 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Īvāni-3”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

atsavināšanu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi Sarkaņu pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu izskatīt jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Nr. 3 dzīvojamā mājā „Īvāni”, Sarkaņu 

pagastā, Madonas novadā atsavināšanu īrniecei N.Z.. 

 Iesniegumam pievienots dzīvokļa Nr. 3 dzīvojamā mājā „Īvāni”, Sarkaņu pagastā, 

Madonas novadā īrnieces N.Z.s iesniegums (reģistrēts Sarkaņu pagasta pārvaldes dokumentu 

reģistrācijas sistēmā ar Nr. SAR/1-13.2/12/75-Z). 

 Ar īrnieku Nataļju Zujevu pašvaldība noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu 2009. 

gada 1. maijā. Īres maksa ir nomaksāta pilnībā. 

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis „Īvāni-3” (kadastra Nr. 7090-900-0126) 40.4 m
2
 un 

ar dzīvokli saistītais kopīpašums – zemes gabals, kadastra Nr. 7090-008-0093, ar platību 

0,4712 ha un kopīpašumu – palīgēkām kūti un pagrabu, ir reģistrēts Zemesgrāmatā. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p45#p45
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
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 Nekustamais īpašums „Īvāni” nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju 

nodrošināšanai. 

 Nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Īvāni-3”, Sarkaņu pagastā Madonas novadā, un ar 

dzīvokli saistītais kopīpašums (404/1889 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 

palīgēkām un zemes) pēc īpašuma apskates 01.02.2012. ir LVL xxx. Īpašumu vērtēja Latvijas 

Īpašumu Vērtētāju asociācija Vērtētāju asistents Māris Kauliņš (apliecība Nr. 77un īpašumu 

vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 5, izsniegts 16.05.2008.). 

 Likuma par pašvaldībām 21.panta septiņpadsmitā daļa nosaka, ka „tikai vietējās 

pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Atsavināšanas 

likums) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka Atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes 

loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā 

likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.  

Atsavināšanas likuma 45.pants nosaka - Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā 

esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo 

telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā 

piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8. panta otro daļu un septīto daļu nosacīto cenu 

atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 47.pantu Publiskas personas mantas atsavināšanā 

iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita attiecīgās publiskās personas 

budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru kabineta paredzētajā kārtībā. 

 Saskaņā ar MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu, Atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 

apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā 

iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Noklausījusies Andra Simtnieka sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.,45.pantu, MK noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – „Īvāni”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, kas 

sastāv no dzīvokļa Nr. 3 un kopīpašuma 404/1889 domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas, 

divām palīgēkām un zemes (kadastra numurs 7090-008-0093) īrniekam N. Z.. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu xxx 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt īrniecei N.Z. nekustamā īpašuma atsavināšanas 

piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paredzot samaksas nosacījumu – dzīvokļa 

īpašuma pārdošana uz nomaksu, nosakot nomas maksas termiņu 1 gads. 

 

18. Par zemes platības precizēšanu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība izskatīja SIA „GeoSIJA”, reģistrācijas Nr. LV 

45403015390, juridiskā adrese: Maskavas iela 322-524, Rīga, LV-1063, kuru pārstāv valdes 

priekšsēdētāja A.Pīzele, 2012. gada 16. augusta iesniegumu (reģistrēts 20.08.2012. Sarkaņu 

pagasta pārvaldē ar Nr. SAR/1-22/12/175) ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības 

precizēšanu nekustamā īpašuma „Kraujas 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7090-

007-0121. 

Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns, kur norādīta objekta atrašanās vieta. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p45#p45
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
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SIA „GeoSIJA” veica kadastrālo uzmērīšanu nekustamam īpašumam „Kraujas 1” ar 

kadastra Nr. 7090-007-0121, Sarkaņu pagasta Madonas novadā. Ar Sarkaņu pagasta padomes 

26.09.1996. lēmumu (protokols Nr. 11) tika piešķirta zeme saimniecības „Kraujas” 

veidošanai.  

Kadastrālā uzmērīšanā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7090-007-0121 platība 

ir 0,9 ha. 

Saskaņā ar 30.10.1997. likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz 

pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu 

kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā 

pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības 

precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties 

no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 

robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, ņemot vērā deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

Sakarā ar zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu un precizēšanu dabā noteikt nekustamā 

īpašuma „Kraujas 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7090-007-0121 platību 0,86 ha. 

 

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS - Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs  

 

Madonas novada pašvaldība izskatīja R.B. 2012. gada 23. augusta iesniegumu 

(reģistrēts 23.08.2012. Sarkaņu pagasta pārvaldē ar Nr. SAR/1-13.2/12/180-B75) par 

atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām uz mantojumā esošām zemes vienībām Madonas 

novada Sarkaņu pagastā „xxx” 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un 1,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu xxx. 

Pamatojoties LR 2005.gada 16.jūnija Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1daļu, kas nosaka, ka 

persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes 

reformas pabeigšanu lauku apvidos" iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā 

bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās 

dienas, ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem 

lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu 

rezerves zemes fondā, ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi 

ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra — 

zemi ieskaita rezerves zemes fondā, 1994.gada 15.maija  likumu par „Par pašvaldībām” 

15.panta 1un  2 punktu kas nosaka  organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds. Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 

(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana 

un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un 

beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), atklāti balsojot: PAR – 13 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; 

ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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  1.Izbeigt zemes lietošanas tiesības  R.B.i Sarkaņu pagasta „xxx”  1,0 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu xxx un ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

2.Izbeigt  zemes lietošanas tiesības R.B.i Sarkaņu pagasta „xxx” 0,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu xxx un ieskaitīt Sarkaņu pagasta piekritīgajās zemēs. 

 

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

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmiera , 

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

 

20. Par  tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par budžeta saistībām 

Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

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

pamatojumu (TEP) Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai. Iesniedzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā izskatīšanai sagatavoto 

TEP, tika saņemts atzinums, ka ir jāprecizē TEP norādīto izmaksu summas. SIA “Profin” ir 

veicis TEP finananšu izmaksu precizējumus.   

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

PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; 

ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu “Madonas novada 

Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

2. Apstiprināt šādu Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšu 

plānu: 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 206433,07  

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 170605,84 

 

100% 

Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) 255901,88 15% 

ERAF finansējums 145014,96 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 35827,23  

Projekta iesniedzēja līdzekļi 35827,23  

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

U1 Artēziskās akas rekonstrukcija, 1 gab. 

U2 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, 1 komplekts. 

U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=618 m. 

U4 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana uz Kļaviņām, L=42 m. 

K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 1 komplekts. 

K2 Kanalizācijas pašteces tīklu izbūve, L=655 m 

K3 Kanalizācijas spiedvada izbūve, L=5 m. 

K4 Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve. 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” ieguldījuma daļu 

LVL 25590,88, kas sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu 

ERAF finansējuma saņemšanai LVL 145014,96. 

5. Uzņēmumam realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, 

sagatavojot Regulatora apstiprināšanai plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās 

vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Akceptēt Uzņēmuma ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, 

tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši Projekta iesniegumā iekļautajam 
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finansējuma plānam (Iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam 

(Iesnieguma 3.papilddokuments). 

 

21. Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II kārta ” izstrādē 

ZIŅO: Māris BELORAGS - SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” valdes loceklis                                                                                      

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 

2000” 2011. gada 06. septembrī SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” noslēdza līguma 

vienošanos ar Centrālo finanšu aģentūru (CFLA) par projekta ieviešanu „Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II kārta” Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043, kur projekta ieviešanai apstiprinātās kopējās 

attiecināmās izmaksas ir 312 096,0 LVL, kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 

265 281,60 apmērā un pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 46 814,40 

apmērā.  

Projekta realizācijas laikā noslēgtie līgumi: 

1. TEP izstrāde LVL 2462.00, PVN 21% 517.02; 

2. Tehniskā projekta izstrāde LVL 14890.00, PVN 22% 3275.80; 

3. Būvdarbu veikšana LVL 282966.65, PVN 22% 59423.00; 

4. Būvuzraudzība LVL 8000.00, PVN 22% 352.00 un PVN 21% 1344.00; 

5. Autoruzraudzība LVL 2300,00 PVN 21% 483.00. 

Noslēgto līgumu summa sastāda LVL 310618.65, PVN ir LVL 65394.82 un kopējā summa ir 

LVL 376013.47. 

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” ir saņēmis avansa maksājumu 50% apmērā no 

projektam piešķirtās atbalsta summas 132 640,80LVL. 

Saņemtie starpmaksājumi: 

1. Par TEP izstrādi LVL 2462.00, PVN 21% LVL 517.02; 

2. Par Tehniskā projekta izstrādi LVL 14890.00, PVN 22% LVL 3275.80. 

3. Būvuzraudzība LVL 2400, PVN 22% 352.00 un PVN 21% 168.00. 

Starpmaksājumu summa kopā sastāda LVL 24064.82. 

Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto pamatojumu un ņemot vērā deputātu 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, 

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

Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 „Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II kārta” finansējuma 

attiecināmo apjomu bez PVN LVL 310618.65 apmērā, kur ERAF līdzfinansējuma daļa 

noteikta LVL 264025.86 apmērā, pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa 

LVL 46 592.79 un neattiecināmo izmaksu daļa PVN ir LVL 65394.82 LVL apmērā.  

2. ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II kārta” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 46592.79 

apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”. 

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

kredīta ņemšanu LVL 46592.79 apmērā SIA „Bērzaunes KU” pamatkapitāla 

palielināšanai, ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 

„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II 

kārta” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.  

4. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 
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5. Madonas novada pašvaldība sniedz galvojumu Valsts kasē vai komercbankā SIA 

”Bērzaunes komunālais uzņēmums” reģistrācijas numurs 90000042304, pašvaldībai 

piederošo kapitāldaļu skaits uzņēmumā 100%, projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II kārta” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 

182030.67. Aizņēmuma termiņš 12 mēneši. 

6. SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

7. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

galvojuma sniegšanu SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” kredīta ņemšanai Valsts 

kasē vai komercbankā SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II kārta” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 

182030.67 apmērā.  

8. Aizņēmuma un galvojuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

 

22. Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Bērzaunes pagasta Iedzēnu ciemā” izstrādē 

ZIŅO: Māris BELORAGS - SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” valdes loceklis 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 

2000” 2011. gada 06. septembrī SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” noslēdza līguma 

vienošanos ar Centrālo finanšu aģentūru (CFLA) par projekta ieviešanu „Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Iedzēnu ciemā” Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/041, kur projekta ieviešanai apstiprinātās kopējās 

attiecināmās izmaksas ir 52106.00 LVL, kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 

44290.10 apmērā un pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 22145.05 

apmērā.  

Projekta realizācijas laikā noslēgtie līgumi: 

6. TEP izstrāde LVL 380.00, PVN 21% 79.80; 

7. Tehniskā projekta izstrāde LVL 2380.00, PVN 22% 523.60; 

8. Būvdarbu veikšana LVL 46926.95, PVN 22% 3752.35 un 21% 6272.87; 

9. Būvuzraudzība LVL 1369.00, PVN 22% 90.35 un PVN 21% 201.25; 

10. Autoruzraudzība LVL 300.00 PVN 21% 63.00. 

Noslēgto līgumu summa sastāda LVL 51355.95, PVN ir LVL 10983.22 un kopējā summa ir 

LVL 62339.17. 

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” ir saņēmis avansa maksājumu 50% apmērā no 

projektam piešķirtās atbalsta summas 22145.05 LVL. 

Saņemtie starpmaksājumi: 

4. Par TEP izstrādi LVL 380.00, PVN LVL 79.80; 

5. Par Tehniskā projekta izstrādi LVL 2380.00, PVN LVL 523.60 

6. Būvdarbu veikšana LVL 17056.13, PVN 22% 3752.35; 

7. Par Būvuzraudzību LVL547.60 PVN 22% 90.35 un PVN 21% 28.75; 

Starpmaksājumu summa kopā sastāda LVL 24838.59. 

Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto pamatojumu un ņemot vērā deputātu 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, 

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

Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

  Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 „Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II kārta” finansējuma attiecināmo 

apjomu bez PVN LVL 51355.95 apmērā, kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 43652.56 
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apmērā, pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 7703.39 un neattiecināmo 

izmaksu daļa PVN ir LVL 10983.22 apmērā.  

1. ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/041 „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Bērzaunes pagasta Iedzēnu ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 7703.39 apmērā ar atmaksas 

termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi 

pamatkapitāla palielināšanai SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”. 

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

kredīta ņemšanu LVL 7703.39 apmērā SIA „Bērzaunes KU” pamatkapitāla palielināšanai, 

ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/041 „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Bērzaunes pagasta Iedzēnu ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai.  

3. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

4. Madonas novada pašvaldība sniedz galvojumu Valsts kasē vai komercbankā SIA 

”Bērzaunes komunālais uzņēmums” projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/041 

„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Iedzēnu ciemā” 

apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 29797.19. Aizņēmuma termiņš 12 mēneši. 

5. SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

6. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

galvojuma sniegšanu SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” kredīta ņemšanai Valsts 

kasē vai komercbankā SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” reģistrācijas numurs 

90000042304, pašvaldībai piederošo kapitāldaļu skaits uzņēmumā 100%, projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/041 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Bērzaunes pagasta Iedzēnu ciemā” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 29797.19 

apmērā.  

7. Aizņēmuma un galvojuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

 

23. Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema II kārta ” izstrādē 

ZIŅO: Māris BELORAGS - SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” valdes loceklis                                                                                      

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 

2000” 2011. gada 06. septembrī SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” noslēdza līguma 

vienošanos ar Centrālo finanšu aģentūru (CFLA) par projekta ieviešanu „Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema II kārta” Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/042, kur projekta ieviešanai apstiprinātās kopējās 

attiecināmās izmaksas ir 257107.00 LVL, kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 

218540.95 apmērā un pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 38566.05 

apmērā.  

Projekta realizācijas laikā noslēgtie līgumi: 

11. TEP izstrāde LVL 2033.00, PVN 21% 426.93; 

12. Tehniskā projekta izstrāde LVL 13290.00, PVN 22% 2923.80; 

13. Būvdarbu veikšana LVL 237072.82, PVN 22% 3750.29 un PVN 21% 46205.47; 

14. Būvuzraudzība LVL 2990.00, PVN 22% 131.56 un PVN 21% 502.32; 

15. Autoruzraudzība LVL 1890,00 PVN 21% 396.90. 

Noslēgto līgumu summa sastāda LVL 257275.82, PVN ir LVL 53769.17 un kopējā summa ir 

LVL 311044.99. 

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” ir saņēmis avansa maksājumu 50% apmērā no 

projektam piešķirtās atbalsta summas 109270.48 LVL. 

Saņemtie starpmaksājumi: 

8. Par TEP izstrādi LVL 2033.00, PVN LVL 426.93; 

9. Par Tehniskā projekta izstrādi LVL 13290.00, PVN LVL 2923.80; 
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10. Par būvdarbiem LVL 112964.84, PVN 22% 23893.09; 

11. Par būvuzraudzību LVL 897.00, PVN22% 131.56 un PVN21% 62.79. 

Starpmaksājumu summa kopā sastāda LVL 156623.01. 

Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto pamatojumu un ņemot vērā deputātu 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, 

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

Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta 

Sauleskalna ciema II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/042, finansējuma 

attiecināmo apjomu bez PVN LVL 257275.82 apmērā, kur ERAF līdzfinansējuma daļa 

noteikta LVL 218540.95 apmērā, pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa 

LVL 38566.05, neattiecināmo izmaksu daļu bez PVN 168.82 un neattiecināmo izmaksu 

PVN daļu LVL 53769.17 LVL apmērā.  

2. ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/042 „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema II kārta” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 38566.05 

apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”. 

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 

ņemšanu LVL 38566.05 apmērā SIA „Bērzaunes KU” pamatkapitāla palielināšanai, ERAF 

projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/042 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 

novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema II kārta” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai.  

4. Aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

5. Madonas novada pašvaldība sniedz galvojumu Valsts kasē vai komercbankā SIA ”Bērzaunes 

komunālais uzņēmums” reģistrācijas numurs 90000042304, pašvaldībai piederošo 

kapitāldaļu skaits uzņēmumā 100%, projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/042 

„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema II 

kārta” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 115855.93. Aizņēmuma termiņš 12 mēneši. 

6. SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” aizņēmumu izņemt 2012. gadā. 

7. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

galvojuma sniegšanu SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” kredīta ņemšanai Valsts kasē 

vai komercbankā SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/042 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema II kārta” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 

115855.93 apmērā.  

8. Aizņēmuma un galvojuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

 

24. Par centralizēto siltumapgādes pakalpojumu 1m2 izcenojuma apstiprināšanu 

Iedzēnu  un Bērzaunes ciema daudzdzīvokļu mājās 

ZIŅO: Māris BELORAGS - SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” valdes loceklis                                                                                      

 SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” sniedz centralizētos siltumapgādes 

pakalpojumus Sauleskalna ciemā, Bērzaunes ciemā un Iedzēnos. Sauleskalna ciemā 

2010.gadā tika nomainītas visas siltumtrases un uzstādīti māju siltumskaitītāji.  

2011/2012.gada apkures sezonā Sauleskalnā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 

siltumenerģijas tarifs tika aprēķināts pēc siltumskaitītāju rādījumiem un siltumenerģijas tarifa 

25.26Ls/Mwh, kas apstiprināts sabiedrisko pakalpojumu regulatorā 26.10.2007.  

Apkopojot  2011./2012. apkures sezonas siltumskaitītāju rādījumus un pārrēķinot uz 1 

m2 izcenojumu lietderīgo dzīvojamo platību  vidējās kvadrātmetru izmaksas sastādīja 0,82 

Ls/m2. 
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Aronas 

2 

Aronas 

3 

Aronas 

5 

Aronas 

7 

Aronas 

8 

Aronas 

9 

Raiņa 

8 

Raiņa 

8a 

10.2011. 0.41 0.47 0.43 0.42 0.42 0.44 0.44 0.45 

11.2011. 0.57 0.69 0.61 0.58 0.54 0.65 0.53 0.62 

12.2011. 0.70 0.82 0.75 0.58 0.62 0.78 0.66 0.74 

01.2012. 0.87 1.03 0.94 0.95 0.78 0.95 0.82 0.88 

02.2012. 1.07 1.19 1.09 1.03 0.92 1.13 1.01 1.11 

03.2012. 0.78 0.79 0.84 0.77 0.63 0.88 0.76 0.86 

04.2012. 0.47 0.43 0.52 0.47 0.40 0.55 0.46 0.51 

Vidējās 

1m2 

izmaksas 

apkures 

sezonā 

0.80 0.91 0.85 0.78 0.70 0.88 0.76 0.84 

2010./2011. gada apkures sezonā vidējais 1m2 izmaksas Sauleskalnā pēc 

instrumentālās uzskaites bija 0,86Ls/m
2
. 

Noklausījusies Māra Beloraga sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus,  

Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; 

ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt siltumenerģijas tarifu 2012./2013. gada apkures sezonai Bērzaunes ciema 

un Iedzēnu daudzdzīvokļu mājās – 0, 82 Ls/m
2
 (neieskaitot PVN ). 

 

25. Par finansējumu ugunsdrošo durvju ierīkošanai Madonas novada bērnu un jauniešu 

ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centram „ Ozoli” 

ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

Izskatot iesniegto Liezēres pagasta pārvaldes iesniegumu par finansējumu ugunsdrošo 

durvju ierīkošanai Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta 

centram „ Ozoli”, noklausoties sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu LVL 5402,75 (pieci tūkstoši četri simti divi lati 75 santīmi) 

ugunsdrošo durvju ierīkošanai Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un 

atbalsta centram „ Ozoli” no Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem finanšu  

līdzekļiem. 

 

26. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra lēmumā . „Par 

piedalīšanos 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. 

aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” 2011. gadā īstenojot Liezēres pagasta Ozolu un Liezēres ciemu II 

kārtas ūdenssaimniecības rekonstrukciju projektus” 

ZIŅO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

Izskatot iesniegto Liezēres pagasta pārvaldes iesniegumu par finansējumu tehniski 

ekonomiskā pamatojuma  izstrādei projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Liezēres pagasta Liezēres un Ozolu ciemos II kārta”, noklausoties sniegto informāciju, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- 

NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra domes sēdes 

Nr.2,13.p. „Par piedalīšanos 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas 

perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 2011. gadā īstenojot Liezēres pagasta Ozolu un Liezēres 

cienu II kārtas ūdenssaimniecības rekonstrukciju projektus”  lēmumā: 

1.1. Atcelt lēmuma 2. punktu:   „Tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas segt no 

Liezēres pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem”; 

1.2. Tehniski ekonomisko pamatojuma izstrādes izmaksas projektam „Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Liezēres un Ozolu ciemos II kārta” Ls 6832 

segt no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

 

27. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai precizēšanu 

ZIŅO: Andris DZENOVSKIS - Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs  

Madonas novada pašvaldības domes sēdē 2011. gada 30. augustā tika pieņemts 

lēmums- “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”.  

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā 

saimniecība” un SIA „PROFIN” ir sagatavots projekta “ Madonas novada Mētrienas pagasta 

Mētrienas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības II kārta” Tehniski – ekonomiskā 

pamatojuma izstrāde (TEP). TEP tālākai virzīšanai atzinuma saņemšanai no LR Vides 

ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas, nepieciešams 

pašvaldības lēmums par TEP apstiprināšanu.  

Uzklausot Andra Dzenovska sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam 

“Madonas novada Mētrienas pagasta Mētrienas ciema ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības II kārta”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Fi    Finansējums kopā 199 736,50 

t.         t.sk. 

At     Attiecināmām izmaksām 
165 071,49 

       Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts  

      Pašvaldības budžets/ kredīts 24 760,72 

       ERAF finansējums 140 310,77 

       Cits (norādīt)  

       Neattiecināmām izmaksām (PVN) 34 665,01 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

 

N. p. 

k. 
Pasākums (projekta komponentes) 

Daudzums un 

mērvienība 

1. 
Kanalizācijas tīklu paplašināšana privātmāju apbūvei 

Skolas ielā un Centra ielā 
300 m 

2. Kanalizācijas tīklu paplašināšana daudzstāvu apbūvei 300 m 

3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1180 m 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā 

saimniecība” ieguldījuma daļu LVL 24 760,72 [divdesmit četri tūkstoši septiņi simti 

sešdesmit lati un septiņdesmit divi santīmi] apmērā, kas sastāda 15% no projekta 

attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
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 LVL 140 310,77 [viens simts četrdesmit tūkstoši trīs simti desmit lati septiņdesmit 

septiņi santīmi] apmērā.  

5. Aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība” realizēt tehniski ekonomiskajā 

pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifus.  

6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās 

vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Akceptēt pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība” ERAF 

līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un 

finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam 

un projekta budžeta kopsavilkumam. 

8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 

izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no M. D. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

Rihards Saulītis informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma 

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

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 59.75 (piecdesmit deviņi lati un 75 

santīmi) (uz 01.08.2012. pamatparāds LVL 45.10, kavējuma nauda LVL 14.65) no M.D., 

personas kods xxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/68 tika nosūtīts 17.07.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M.D., personas kods xxx, par labu Praulienas pagasta 

pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

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

par kopējo summu LVL 59,75 (piecdesmit deviņi lati un 75 santīmi) (uz 01.08.2012. 

pamatparāds LVL 45.10, kavējuma nauda LVL 14.65), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2.Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.D. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

Rihards Saulītis informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma 

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

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 53.68 (piecdesmit trīs lati un 68 santīmi) 

(uz 01.08.2012. pamatparāds LVL 53.68, kavējuma nauda LVL 12.09) no V.D., personas 

kods. 
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Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/67 tika nosūtīts 17.07.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.D., personas kods xxx, par labu Praulienas pagasta 

pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

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

par kopējo summu LVL 53,68 (piecdesmit trīs lati un 68 santīmi) (uz 01.08.2012. 

pamatparāds LVL 41.59, kavējuma nauda LVL 12.09), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no B.E. 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

Rihards Saulītis informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma 

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

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 18.05 (astoņpadsmit lati un 05 santīmi) (uz 

01.08..2012. pamatparāds LVL 15.46, kavējuma nauda LVL 2.59) no B.E., personas kods 

xxx. 

Brīdinājums Nr.PRA/1-09/12/64 tika nosūtīts 17.07.2012. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no B.E., personas kods xxx, par labu Praulienas pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ”xxx” ar 

kadastra numuru pamatgabalam xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 

LVL 18.05 (astoņpadsmit lati un 05 santīmi) (uz 01.08.2012. pamatparāds LVL 15.46, 

kavējuma nauda LVL 2.59), 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 tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

31. Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši apstiprinātajam Praulienas pagasta 

teritorijas plānojumam 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS – deputāts 

Rihards Saulītis ziņo, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

11.pantu, kurš nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pašvaldības teritorijas 

plānojumu, kurā noteikta ciema robeža, Praulienas pagasta padomes 2006.gada marta 

protokolu Nr.3 ‘’Par Praulienas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu’’ un saistošo 

noteikumu Nr.3 ‘’Praulienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi’’ izdošanu’’, ir apstiprināti ciemi: Lazdona 1, Prauliena 

un Vecsaikava. 

Ir saņemta Valsts zemes dienesta 2012.gada 13.jūnija vēstule Nr.2-04.1-V/2621 no 

13.06.2012. ‘’Par ciemiem un adrešu datu sakārtošanu atbilstoši apstiprinātajam Praulienas 

pagasta teritorijas plānojumam.’’, nepieciešams atcelt adrešu informācijas sistēmā reģistrētos 

ciemus – Baltiņi, Būdāni, Kaļpi, Kamatauskas,Lūza, Saikava, Salas, Siļkaļpi, Skaistkalni, 

Slavieši, Trākši, Vecpoļi. 

 Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Atcelt ciema statusu:  Baltiņu ciems, Būdānu ciems, Kaļpu ciems, Kamatausku ciems, 

Lūzas ciems, Saikavas ciems, Salas ciems, Siļkaļpu ciems, Skaistkalnu ciems, Slaviešu ciems, 

Trākšu ciems, Vecpoļu ciems. 

 

32. Par Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas līdz Rūpniecības ielai) 

rekonstrukciju ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta ietvaros 

ZIŅO: Nauris VOLKOVS – Attīstības nodaļas vadītājs 

 Attīstības nodaļas vadītājs Nauris VOLKOVS iepazīstina ar projektu Madonas pilsētas 

Saules ielas (posmā no Rīgas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukciju ERAF projekta „Madonas 

pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta”. 

Projekts aprakts: 

Projekta nosaukums: 

 „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” 

ERAF projekts ES fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.6.prioritātē „Poli centriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai 

pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai”3.6.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotais attīstībai”  

2010.gada 16.decembrī noslēgta vienošanās ar VRAA 

Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/017/058 

Projekts paredz satiksmes infrastruktūras sakārtošanu minētajās ielās. 

Projekts paredz : 

 Blaumaņa ielas rekonstrukciju; 

 Ceriņu ielas rekonstrukciju; 

 Saules ielas rekonstrukciju; 

 Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes ielas rekonstrukciju; 

 Rīgas ielas un Dārza ielas rekonstrukciju (posmā no Rīgas līdz Rūpniecības ielai) 

rekonstrukciju. 

Projekts paredz satiksmes infrastruktūras sakārtošanu minētajās ielās. 
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Projekta beigu termiņš 2013.gada 30.jūnijs. Ja ir objektīvs iemesls projekta ieviešanas 

termiņu varbūt var pagarināt līdz 2013.gada 15.decembrim, bet tas tad ir pēdējais termiņš, 

kurā projekts ir jāpabeidz. 

Pašreiz apstiprinātās projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 4 184 733,00. 

Projekta ietvaros noslēgti visi līgumu, izņemot Būvniecības un Būvuzraudzības līgumus par 

Saules ielas rekonstrukcijas projekta ieviešanu. 

Uzdoto brīdi Projekta ietvaros noslēgti līgumi par kopējo summu LVL 3 620 501,00. 

Saules ielas rekonstrukcijai projekta ietvaros pašlaik pieejams finansējumus LVL 564 

232, 00. 

2012.gada maijā iesniegtā atklātā konkursā piedāvātā lētākā cena sastāda LVL 

1 239 141,25, kas par LVL 674 909,25 pārsniedz projekta ietvaros pieejamo finansējumu. 

Projektu būtiski sadārdzina ūdensvada un sadzīves kanalizācijas rekonstrukcijas un izbūves 

darbi. 

Ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, , Daiga 

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

VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS – 1 (Vineta LAMBERTE); Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Samazināt projekta ietvaros paredzētos darbus - ūdensvada un sadzīves kanalizācijas 

tīklu rekonstrukcijas darbus, atteikties no dažu stāvlaukumu izbūves, kā arī mainīt veicamo 

darbu tehnoloģiju ielas brauktuves izbūvē.  

 

33. Par finansiālu atbalstu motokrosa pasākumam Madonas novadā 

ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 10.augustā ir saņēmusi biedrības L.A.M.A. 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā Nr. MNP/2.1.3.1./12/2239 

ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novadā, Aronas pagastā 1.septembrī notiekošo 

motokrosa pasākumu L.A.M.A. motokrosa turnīra 11.posmu. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, 

ņemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, Madonas novada pašvaldības 

Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu 

tāmes līdzekļiem LVL 150,00 (viens simts piecdesmit latu) pārskaitot biedrībai 

L.A.M.A.. 

2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību L.A.M.A. par finansējuma 

izlietošanu un pārskata iesniegšanu. 
 

34. Par finansiālu atbalstu Latvijas Augstskolu sporta savienībai 

ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 13.jūlijā ir saņēmusi Latvijas Augstskolu sporta 

savienības iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr.MNP/2.1.3.1./12/1991 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu, Latvijas 

Studentu izlases dalībnieku Artjomu Rekuņenko, startam Pasaules studentu čempionātā 

orientēšanās sportā Spānijā 2012.gada 30. jūnijs – 7.jūlijs. 
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Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M. Gailuma sniegto 

informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris 

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

ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no Madonas pilsētas un Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas 

sporta pasākumu – atbalsts augsta ranga sportistiem paredzētajiem līdzekļiem LVL 100,00 

(viens simts latu) pārskaitot Latvijas Augstskolu sporta savienībai. 

2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar Latvijas Augstskolu sporta savienību par 

finansējuma izlietošanu un pārskata iesniegšanu. 

 

35. Par finansiālu atbalstu florbola klubam ”Madona” 

ZIŅO: Māris GAILUMS – pašvaldības sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2012.gada 22.augustā ir saņēmusi florbola kluba ”Madona” 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr. 

MNP/2.1.3.2./12/2370) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā, sakarā ar Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstības projekta piešķirto finansējumu LVL 5500, apmērā. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 

deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no Madonas novada pašvaldības projektu līdzfinansējumam 

paredzētajiem līdzekļiem LVL 550,00 (pieci simti piecdesmit latu) pārskaitot florbola klubam 

„Madona”. 

2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar florbola klubu „Madona” par piešķirtā 

finansējuma izlietošanu un pārskata iesniegšanu. 

 

36. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij  

ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saņēma Kalsnavas pagasta 

pārvaldes 26.07.2012. iesniegumu, ar kuru pārvalde Pašvaldībai nosūtīja A/S „Latvijas valsts 

meži” 26.07.2012. vēstuli Nr. 4.1.-1.1._0013_130_12_14 „Par Kalsnavas pagasta ceļa 

pārņemšanu”.  Vēstulē A/S „Latvijas valsts meži” lūdz veikt nepieciešamās formalitātes, kas 

saistītas ar ceļa „Rozas – Slodas” pārņemšanu no Kalsnavas pagasta bilances Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas bilancē. Ceļš nepieciešams Kalsnavas arborētuma mērķu 

nodrošināšanai.   

     Pašvaldība Madonas zemesgrāmatu nodaļā uz sava vārda 27.07.2012. reģistrēja nekustamo 

īpašumu – zemesgabalu „Rozas – Slodas”, kadastra Nr. 70620110404, platība 0,61 ha, 

nodalījuma Nr. 1000 0050 8142. Uz zemesgabala atrodas B kategorijas pašvaldības autoceļš 

aptuveni 440 metru garumā.    

     Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas 

publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts īpašumā. Atvasinātas 

publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai 

nekustamais īpašums tiek nodots.  

      Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants nosaka, ka šā likuma 42.pantā 

minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas).    

     Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm30
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm16
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm15
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu un 43.pantu un likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības 

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; 

ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu – 

zemesgabalu „Rozas – Slodas” (Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra Nr. 

70620110404, platība 0,61 ha, reģistrēts Kalsnavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 

1000 0050 8142, bilances vērtība Ls 0,-), uz kura atrodas pašvaldības autoceļš „Rozas – 

Slodas”; 

2. Nekustamo īpašumu izmantot valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai – Meža likumā 

noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai; 

3. Slēgt līgumu ar a/s „Latvijas valsts meži” par pašvaldības autoceļa „Rozas – Slodas” 

tehniskās inventarizācijas lietas pasūtīšanu un saņemšanu Valsts zemes dienestā, līgumā 

paredzot, ka visus izdevumus par būves tehniskās inventarizācijas lietas pasūtīšanu, 

izgatavošanu un saņemšanu pilnā apmērā samaksā a/s „Latvijas valsts meži” un ka pašvaldība 

izsniegs pilnvaru a/s „Latvijas valsts meži” pārstāvim šajā punktā minēto darbību veikšanai.  

 

37. Par projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-

L32100-000146   ieviešanu  

ZIŅO: INDRA KĀRKLIŅA –Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa 

informē, ka 2011. gada 25. augustā ir uzsākta projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras 

attīstība Barkavā”  ID Nr. 11-05-L32100-000146 īstenošana.  

Projekta ietvaros tika veikta iepirkuma procedūra "Būvdarbi projekta "Kultūras un 

sporta infrastruktūras attīstība Barkavā" ietvaros", identifikācijas numurs 

MNP2012/27_ELFLA. Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, tās ietvaros netika saņemts 

neviens pretendenta piedāvājums. Ņemot vērā, ka netika iesniegts neviens pretendenta 

piedāvājums, tika izsludināta atkārtota iepirkuma procedūra „Estrādes rekonstrukcijas un 

labiekārtošanas darbi Barkavā” identifikācijas nr. MNP2012/37_ELFLA ar nosacījumu, ka 

iepirkuma procedūrā piedalās pretendenti, kas ir uzaicināti. Iepirkuma procedūras ietvaros, 

tika saņemts 1 piedāvājums no SIA „MDM – 85”. 

Ņemot vērā, ka projekta ietvaros apstiprinātais pieejamais finansējums „Estrādes 

rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi Barkavā” sastāda Ls 56 412,71 (t.sk. PVN Ls 

9 790,64), un ņemot vērā iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu ar zemāko cenu par 

71 494,19 (t.sk. PVN – Ls 12 408,08), izvērtējot iesniegto pretendenta piedāvājumu un 

projekta ietvaros pieejamo finansējumu, ir izveidojies sadārdzinājums projekta „Kultūras un 

sporta infrastruktūras attīstība Barkavā”  ID Nr. 11-05-L32100-000146 ietvaros par Ls 

15 081,48  (t.sk. PNV Ls 2 617,45). 

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

PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
Piešķirt finansējumu LVL 15081,48 (t.sk. PNV Ls 2 617,45) apmērā projekta "Kultūras un 

sporta infrastruktūras attīstība Barkavā" ietvaros, būvdarbu līguma slēgšanai par estrādes 

rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbiem.   
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38. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Kalnalīcieši, Bērzaunes 

pagasts, Madonas novads 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Bērzaunes pagasta pārvaldē 2012.gada 16. jūlijā saņemts un reģistrēts ar  Nr. BER/1-

09/12/1080  AS DNB banka pilnvarotā pārstāvja zvērinātā advokāta Alda Kalinka (prakses 

vieta: ZAB ,,A.K. advokāti,” Bruņinieku iela 27-38, Rīga, LV-1001) iesniegums  ar lūgumu 

nekustamajā īpašumā ,,Kalnalīcieši’’ ar kadastra apzīmējumu 704600 003 0031 mainīt zemes 

lietošanas mērķi 12,20 ha platībai no komercdarbības objektu apbūve uz  mežsaimniecībā 

izmantojamo zemi   

Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns (kopija uz 1lpp); 

Pilnvara Nr.5-12/61 (kopija uz 1lpp). 

Izskatījusi Alda Kalinkas iesniegumu par nekustamā īpašuma ,, Kalnalīcieši’’ 

lietošanas mērķa maiņu ,pamatojoties uz  20.06.2006.MK noteikumiem Nr. 496 "Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība" 3.daļas 17.punktu ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Nekustamam īpašumam ,,Kalnalīcieši’’ ar kadastra  Nr. 70460030031,12,20 ha. 

platībā mainīt zemes lietošanas mērķi-  zeme komercdarbības objektu apbūvei( NĪLM kods 

0801)  - uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM  kods 0201)  

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

Lēmumu var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijai 

(Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

39. Par iespēju turpināt būvniecību Saules ielā 18C, Madonā, Madonas novadā  

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības būvinspektors 2012.gada 31. jūlijā konstatēja, ka 

nekustāmajā īpašumā Saules ielā 18C, Madonā (zemes gabala kadastra Nr. 7001 001 1759) 

tiek veikta automazgātuves ēkas rekonstrukcija bez būvvaldē akceptēta tehniskā projekta un 

būvatļaujas, pie tam nobrauktuvē uz Cesvaines ielas pusi (Cesvaines iela 1, Madona, zemes 

gabala kadastra Nr. 7001 001 1482) ir ierīkots bruģa segums uz citai personai (Latvijas 

valsts LR Satiksmes ministrijai)  piederošas zemes. Nekustamā īpašuma ,,Saules iela 18C” 

īpašnieks ir A. Š., pers. kods xxx.  

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību 

kompetencē ir kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā 

administratīvajā teritorijā; 

2012.gada 07. augustā A.Š. ir sastādīts Administratīvo pārkāpumu protokols, kur atbildība 

par nelikumīgu būvniecību paredzēta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

152.panta 1.daļas nosacījumiem. Lēmuma pieņemšanai par administratīvā soda uzlikšanu  

būvinspektors lietas materiālus ir nodevis Madonas novada pašvaldības Administratīvai 

komisijai.   

Tātad no iepriekš minētā ir secināms, ka nekustamajā īpašumā Saules ielā 18C, Madonā, 

Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

`Saskaņā ar Būvniecības likuma 1. panta 21. punktu, patvaļīga būvniecība — būvdarbi, 

kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot Vispārīgajos 

būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 
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Saskaņā ar Būvniecības likuma 16. panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar 

pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta ceturto daļu, ja būvniecība notiek bez 

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei.  

Saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta piekto daļu, ja būvinspektora konstatētos 

pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieņemt vienu no šādiem 

motivētiem lēmumiem:  

1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības 

turpināšanai;  

2) lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas 

un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē lietas apstākļi un 

jāpieņem viens no lēmumiem: 

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

2)par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga- ja 

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības. 

3)par administratīvā akta izdošanu- ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka 

administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības. 

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta piektā daļa nosaka, ja 

būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt norādot 

nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. 

Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod.  

Piemērojamā tiesību norma (Būvniecības likuma 30.panta 5.daļa) dod iestādei arī rīcības 

brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījuma izdot lēmumu par 

iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Rīcības 

brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts augstāks taisnīguma līmenis 

individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var izmantot tikai šim nolūkam. 

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta 

piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot 

personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas 

tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

Ņemot vērā to, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams 

sabiedrības ieguvums, pieņemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt, kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieņemts lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku 

novēršanu, tas ir zemesgabala, būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, tādejādi ierobežojot 

Būvniecības pasūtītāja tiesības turpināt objektu būvniecību atbilstoši būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Pieņemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, tas ir zemesgabala, 

būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, būtiski tiktu ierobežotas Būvniecības pasūtītāja 

tiesības turpināt būvniecību un patvaļīgi uzbūvētās būves nojaukšana šajā gadījumā nebūtu 

lietderīga tamdēļ, ka tas radītu finansiālus zaudējumus pasūtītājam, tas ir, tiktu nojaukta 

patvaļīgi uzbūvētā būve, kuru pēc būvatļaujas saņemšanas pasūtītājs atkal būvētu no jauna, kā 

arī sabiedrība no šī procesa neiegūtu nekādu labumu, tieši otrādi, būvniecības process tiktu 

pagarināts un papildus tiktu izlietoti gan cilvēku gan enerģētiskie, gan ekoloģiskie un finanšu 

resursi, kā arī radīti lieki būvniecības atkritumi. 

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, kā arī piemērojot administratīvā 

procesa principus, Madonas novada pašvaldības dome uzskata, ka nav konstatējams tāds 

nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotās būvniecības turpināšana 
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nekustamajā īpašumā Saules ielā 18C, Madonā, Madonas novadā un pieņemams lēmums par 

būvniecības radīto seko novēršanu. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu 

minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

Tātad ir secināms, ka lēmuma pieņemšana par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu būtu 

pretrunā ar samērības principu. 

Tātad, no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir 

secināms, ka nekustamā īpašuma Saules ielā 18C, Madonā, Madonas novadā īpašniekam A. 

Š. ir sastādīts administratīvais protokols un lēmuma pieņemšanai ar šo pārkāpumu saistītie 

lietas materiāli nodoti Madonas novada pašvaldības Administratīvai komisijai, visi nosacījumi 

būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecības 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, pēc domes lēmuma pieņemšanas. 

Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos 

apstākļus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 

63.panta pirmās daļas 1.punktu, Būvniecības likuma 30.panta 5.daļas 1.punktu, ņemot vērā 

Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

1.Būvniecības pasūtītajam A.Š. atļaut turpināt būvniecību īpašumā Saules ielā 18C, Madonā, 

Madonas novadā un līdz 2012.gada 01. oktobrim izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības 

turpināšanai: 

1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Madonas novada 

pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu automazgātuves rekonstrukcijai Saules ielā 18C, 

Madonā, Madonas novadā  

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības būvvaldē 

saņemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

1.3. pēc nomas līguma ar apbūves tiesībām noslēgšanu ar LR  Satiksmes ministriju par tai  

piederošo zemes gabalu Cesvaines ielā 1 apbūvi un līguma reģistrēšanu Zemes grāmatā 

būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Madonas novada 

pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu pievadceļa jaunbūvei Cesvaines  ielā 1 , Madonā, 

Madonas novadā 

1.4. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada pašvaldības būvvaldē 

saņemt būvatļauju būvdarbu veikšanai 
 

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi IK „Sertificēts mērnieks A.Bērziņš” 

06.08.2012. iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.1.\12\2174 par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes gabala „Aiviekste ”, Aiviekste, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 

sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

kadastra Nr.70620120073 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  0,01ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1201- ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijās un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 
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produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju apbūve. 

 2.1. Zemes gabalam  0,01 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12010102–aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadiem, kas atrodas dziļāk par 2m-5 metri katrā 

pusē no cauruļvada ārējās malas. 

120502– aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – kabeļu līnijas katrā pusē 

1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. 

120502– aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – kabeļu līnijas katrā pusē 

1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. 

120505 –aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju -1 metra 

attālumā no tās vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kilovoltiem – abpus līnijai 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 

 3. Zemes gabalam 0,01ha platībā apstiprināt adresi  Aiviekste 37, Aiviekste, Kalsnavas 

pagasts, Madonas novads. 

 4. Zemes gabalam  0,62 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0801- komercdarbības 

objektu apbūve. 

 4.1. Zemes gabalam  0,62 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12010102–aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadiem, kas atrodas dziļāk par 2m-5 metri katrā 

pusē no cauruļvada ārējās malas. 

12010102–aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadiem, kas atrodas dziļāk par 2m-5 metri katrā 

pusē no cauruļvada ārējās malas. 

12010102–aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadiem, kas atrodas dziļāk par 2m-5 metri katrā 

pusē no cauruļvada ārējās malas. 

120103–aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no 

cauruļvada ārējās malas. 

120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu (sarkanā līnija) – 14m josla. 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālo autoceļu P37-60m josla no ceļa ass uz 

katru pusi. 

120401 – aizsargjoslas teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizācijām. 

120401 – aizsargjoslas teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizācijām. 

120401 – aizsargjoslas teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizācijām. 

120502– aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – kabeļu līnijas katrā pusē 

1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. 

120502– aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – kabeļu līnijas katrā pusē 

1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. 

120502– aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – kabeļu līnijas katrā pusē 

1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. 

120601 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu – 2 metru attālumā katrā pusē no 

cauruļvada. 

150301 – ceļa servitūta teritorija – atbilstoši reālajam esošo ceļu stāvoklim apvidū. 

120402 – aizsargjoslu teritorijas gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – katrā pusē 

2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīklu līnijas ass. 

120402 – aizsargjoslu teritorijas gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – katrā pusē 

2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīklu līnijas ass. 

5. Zemes gabalam 0,62ha platībā apstiprināt adresi  Aiviekste 36, Aiviekste, Kalsnavas 

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

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

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

 

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

    Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība” 08.08.2012. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.1.\12\2202 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Jaunmuižnieki” Mārcienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

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

kadastra Nr.70740010020 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam 0,54ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- individuālo dzīvojamo 

māju apbūve. 

 2.1. Zemes gabalam  0,54 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. 

3. Atdalāmajam zemes gabalam  6,96 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  6,96 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12050101 – aizsargjoslas ap kultūras pieminekli laukos. 

4. Atdalītajam zemes gabalam 6,96ha platībā apstiprināt nosaukumu  „Jaunmuižnieki 1”, 

Mārcienas 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. 

 

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIŅO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

    Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība” 17.08.2012. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.1.\12\2377 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala Rūpniecības ielā 43, Madona, Madonas novadā sadalīšanu. 

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

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu Rūpniecības ielā 43 zemes 

vienības kadastra Nr.70010011706 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam 41400kv.m. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1001- rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve. 

 2.1. Zemes gabalam  41400 kv.m. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu. 

12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu. 
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120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 

120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 

120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 

120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20kv. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20kv. 

120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija. 

120601 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi. 

160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. 

120906 – aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas 

uzpildes iekārtu. 

120906 – aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas 

uzpildes iekārtu. 

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

 3. Atdalāmajam zemes gabalam  8200 kv.m. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1001-

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 

 3.1. Zemes gabalam  8200 kv.m. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu. 

120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20kv. 

160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. 

 4. Atdalītajam zemes gabalam 8200 kv.m. platībā un uz tā esošai būvei ar kadastra 

apzīmējumu 70010010121006 piešķirt adresi Gaujas iela 34, Madona, 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. 

 

43. Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem 

ZIŅO: Sarmīte KALNIŅA – Finanšu nodaļas ekonomiste 

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

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

37. Pantu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga 

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18 „Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada  

budžeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

 

44. Par finansējuma piešķiršanu Gaiziņkalna torņa nojaukšanai 

ZIŅO: Sanita SOMA – Madonas novada pašvaldības TIC vadītāja  

Madonas novada pašvaldība 02.08.2012. ir saņēmusi atbildes vēstuli no LR 

Aizsardzības ministrijas par avārijas stāvoklī esošā Gaiziņkalna skatu torņa nojaukšanu, kurā 

viņi informē, ka Zemessardze apņemas veikt torņa demontāžu, izmantojot spridzināšanas 
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metodi. Darbu veikšanai, Madonas novada pašvaldībai jāveic sekojošas aktivitātes un 

jāfinansē to izmaksas: 

(a) Jāsagatavo torņa nojaukšanas tehniskais projekts; 

(b) Jānopērk un jāpiegādā torņa demontāžai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. 

Cena –  LVL 672,40  

(c) Jānodrošina zemessardzes 15. personu ēdināšana (1 brokastis, 2 pusdienas, 2 

vakariņas) un izmitināšana (1 nakts). Cena – ap 195 Ls. 

(d) Jāapmaksā degviela zemessardzes transporta pakalpojumiem. Cena – ap 400 Ls. 

Šobrīd izmaksās nav minēta būtiska pozīcija – nojauktā torņa būvgružu izvešana. 

Noklausījusies Madonas novada pašvaldības tūrisma informācijas centra vadītājas 

Sanitas Somas sniegto informāciju par Gaiziņkalna torņa nojaukšanu, atklāti balsojot: PAR 

– 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

1. Uzdot Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļai sagatavot Gaiziņkalna 

torņa nojaukšanas tehnisko projektu.  

2. Gaiziņkalna torņa nojaukšanas līdzfinansēšanai (zemessardzei vajadzīgajiem 

materiāliem, izmitināšanai, ēdināšanai, degvielas izdevumiem) piešķirt 

finansējumu LVL 1267,40 apmērā no Madonas novada pašvaldības 

nesadalītajiem finanšu līdzekļiem. 

3. Uzdot Madonas novada pašvaldības izpilddirektoram sagatavot Iepirkuma 

dokumentāciju par nojauktā Gaiziņkalna torņa būvgružu izvešanu un pārstrādi. 

45. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē LAD projekta Nr.10-05-L32100-000261 

„Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” infrastruktūras izveide” priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai 

ZIŅO: ELITA STAUNE – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

E.Staune informē, ka 2012.gada 14. februārī LAD pieņēma lēmumu apstiprināt 

projektu Nr. 10-05-L32100-000261 „Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” infrastruktūras 

izveide”. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta īstenošanas termiņš ir 2012.gada 29.decembris. Projekta 

attiecināmo izmaksu kopsumma ar PVN( 21%) – Ls 46’268.22. Projekta realizācijai ir 

saņemts avansa maksājums Ls 6’882.88 

Projekta ietvaros ir veiktas iepirkumu procedūras un plānots noslēgt līgumus par 

kopējo summu Ls 50’260.15, t.i., būvdarbu līgums „Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” 

rekonstrukcija. BMX trases starta uzjumteņa izbūve” – Ls 22’795,01, „Sporta un atpūtas 

bāzes „Smeceres sils” rekonstrukcija. Stāvlaukuma, vasaras sporta spēļu laukuma ierīkošana, 

teritorijas labiekārtošana” - Ls 24’046,89, Būvuzraudzība un Autoruzraudzība – Ls 3’418,25.  

Summa, kas Madonas novada pašvaldībai jānodrošina projekta līdzfinansēšanai un 

priekšfinansēšanai - LVL 43’377.27 apmērā, tai skaitā:  

1. Projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – LVL 8’030.02    

2. Pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas – Ls 3’823.82 

3. Projekta neattiecināmo izmaksu finansējums– Ls 3’991.93 

4. Projekta attiecināmo izmaksu priekšfinansējums – Ls 27’531.50 

Noklausoties E.Staune sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizņēmuma iesniegumu 

un ņemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

aizņēmumu ņemšanu LVL 43’377,27 apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto 

procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Sporta un atpūtas bāzes 

„Smeceres sils” infrastruktūras izveide” īstenošanai. 

2. Aizņēmumu plānots sākt apgūt 2012.gada oktobrī un pilnībā apgūt 2012.gadā. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. 

46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta ”Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un 

sadarbības veicināšana Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” 

ZIŅO: Romāns HAČATRJANS – Uzņēmējdarbības un attīstības nodaļas vadītājs 

Projekts ‘’Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana Igaunijas, 

Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” paredzēts mazās un vidējās uzņēmējdarbības 

sekmīgai attīstībai projekta partneru novados, kā arī sadarbības un tirdzniecības veicināšanai 

pierobežas reģionos.  Projekta koncepcija tika iesniegta ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas 

teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam” 2. Projektu 

konkursam. Tā no 333 iesniegtajām koncepcijām iekļuvusi to 38 skaitā, kuras, iesniedzot 

pilnu projekta pieteikumu, var kandidēt uz finansējumu projekta īstenošanai. 

Noklausījusies Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības 

nodaļas vadītāja Romāna sniegto informāciju par projektu, ņemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:] 

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013.” 2. 

projektu konkursam. 

2. Būt par vadošo partneri projekta realizācijā. 

3. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 43 346,00 eiro (10,88%) jeb 30 463,74 LVL no 

Madonas novada pašvaldības 2013. un 2014.gada budžeta līdzekļiem. 

 

47. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā 

kredīta saņemšanai” apstiprināšanu 

ZIŅO: Daiga MEDERNIECE - deputāte 

Izskatījusi saistošo noteikumu „Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā 

kredīta saņemšanai” projektu, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un 

kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, ņemot vērā 

Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas lēmumu atklāti balsojot: PAR 

– 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, 

Artis KUMSĀRS, , Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; 

ATTURAS – 1 (Vineta LAMBERTE); Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr. 19 „Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un 

studējošā kredīta saņemšanai”. 

Saistošie noteikumi pievienoti protokolam. 

 

48. Par studiju kredīta galvošanu A.S. 

ZIŅO: Daiga MADERNIECE - deputāte  

Izskatījusi Aronas pagasta pārvaldes vadītāja A.PIEKALNA iesniegumu (reģistrēts 

Madonas novada pašvaldībā 23.07.2012. Nr.MNP/2.1.3.2./12/2077), ņemot vērā Madonas 

novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, 

noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 
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CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

Galvot studiju kredītu LVL 3410,00 apmērā Rīgas Stradiņa universitātes tiesību 

zinātņu1.kursa studentei A.S.,  dzīv. xxx, Madonas novadā. 

 

49. Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” amatu 

vienību sarakstā 

ZIŅO: Daiga MEDERNIECE - deputāte 

Izskatījusi Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” vadītājas 

A.PLĀTES iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 23.07.2012. 

Nr.MNP/2.1.3.2./12/2061), ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un 

kultūras, Finanšu un attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto 

informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

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

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Ar 2012.gada 3.septembri Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” 

amatu vienību sarakstā palielināt amata vienību skaitu -  skolotāja palīgs, profesijas kods 

531201, amata vienību skaitu no 5 uz 6,3, amatalgas likme LVL 200,00, mēneša alga fondu 

palielināt no LVL 1000,00 uz LVL 1260,00  

2. Piešķirt papildus finansējumu LVL 1291,00 apmērā skolotāja palīga darba samaksai 

četriem mēnešiem no 2012.gada budžetā nesadalītajiem līdzekļiem 

 

50. Par psihologa amata vienības izveidi Izglītības nodaļā 

ZIŅO: Daiga MEDERNIECE - deputāte 

Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras, Finanšu un 

attīstības komiteju lēmumus, noklausījusies S.SERŽĀNES sniegto informāciju, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Ar 2012.gada 3.septembri Izglītības nodaļas amatu vienību sarakstā iekļaut psihologa 

amata vienību, profesijas kods – 263403, amata vienība – 1, no novada izglītības pasākumiem 

– pedagogu darba samaksai paredzētajiem līdzekļiem. 

 

51. Par Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

ZIŅO: Daiga MEDERNIECE - deputāte 

Izskatījusi Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktora G.LAZDAS iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 14.08.2012.), ņemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies V.VUCĀNA 

sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. 

Pielikumā: Ļaudonas vidusskolas nolikums. 
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52. Par projekta izstrādi programmai Eiropa Pilsoņiem 

ZIŅO: Vivita VECOZOLA – Izglītības nodaļas speciāliste 

Noklausījusies V.VECOZOLAS sniegto ziņojumu par Madonas novada pašvaldības 

Izglītības nodaļas gatavoto projektu „Paaudžu sadarbība starpkultūru vidē” iesniegšanai 

2012.gada 3.septembrī Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ĢD Programmai Eiropa 

Pilsoņiem 1. pasākuma 2. apakšpasākuma Sadraudzības pilsētu tīklojums projektu konkursam 

(piesaistītais finansējums 149 000 EUR), ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes 

Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

1. Nodrošināt apliecinājumu, iesniegšanai Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ĢD, par 

esošajiem un potenciālajiem Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem Latvijā, 

Vācijā, Francijā, Igaunijā, Lietuvā, Bulgārijā. 

2. Nodrošināt priekšfinansējumu LVL 53 000,00 apmērā projekta ieviešanai laika posmā no 

2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.decembrim, paredzot priekšfinansējuma atgūšanu līdz 

2014.gada aprīlim 

 

53. Par izmaiņām Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

 Āris Vilšķērsts informē par nepieciešamību pagarināt darba līguma termiņu ar 

teritorijas plānotāju uz termiņu, kas ir 2 nedēļas pēc teritorijas plānojuma un attīstības 

programmas apstiprināšanas. Līdzšinējais darba līgums ir spēkā līdz 11.08.2012. 

 Madonas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļā ir nepieciešams ceļu 

būvinženieris – projektu vadītājs. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību 

sarakstā: 

1. Amata vienībai teritorijas plānotājs, profesijas kods 216401, amata vienība - 1, pagarināt 

līgumu uz termiņu, kas ir 2 nedēļas pēc teritorijas plānojuma un attīstības programmas 

apstiprināšanas. 

2. Iekļaut Attīstības nodaļas amatu vienību sarakstā  amata vienību – ceļu būvinženieris – 

projektu vadītājs, procesijas kods 214215,  ar 2012.gada 5.septembri 
 

54. Par prognozētajiem zaudējumiem pagarinot autobusu maršrutu līdz pieturai 

„Medņi” 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

 Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta pakalpojumu komisijas 

15.08.2012. sēdē izskatīts un konceptuāli atbalstīts Madonas novada pašvaldības ierosinājums 

par bijušā Madonas rajona autobusu maršrutu tīkla reģionālā vietējās nozīmes maršruta Nr. 

6344 Madona – Ļaudona – Sāviena pagarināšanu līdz autobusu pieturvietai „Medņi” ar 

nosacījumu, ka pašvaldība finansēs daļu pārvadātāja zaudējumu. 

SIA „Madonas ceļu būves SIA”  ir sagatavojusi  aptuveno gaidāmo zaudējumu 

aprēķinu. 

Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta pakalpojumu un plānošanas 

nodaļa lūdz iesniegt Madonas  novada pašvaldības konceptuālo lēmumu par šā finansējuma 
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iedalīšanu, lai VPR varētu formēt dokumentu paketi maršruta izmaiņu saskaņošanai VSIA 

„Autotransporta direkcija”. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

 Iedalīt finansējumu LVL 417.96 prognozēto zaudējumu segšanai, ja tādi radīsies, 

pagarinot sabiedriskā transporta maršrutu līdz pieturai „Medņi”, no novada nesadalītajiem 

budžeta līdzekļiem.  

Apmaksu veikt pēc SIA „Madonas Ceļu Būves SIA” piestādītā rēķina, kam pievienots 

faktisko zaudējumu pamatots aprēķins. 
 

55. Par patērētā ūdens apmaksu ugunsdzēsības vajadzībām 

ZIŅO: Guntis ŠAHNO -  AS „Madonas ūdens” inženieris 

Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi AS „Madonas ūdens” 17.08.2012. 

iesniegumu Nr.01-05/152 Par patērētā ūdens apmaksu. Katru gadu tiek patērēts ūdens 

ugunsdzēsības vajadzībām. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes 

Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, PAR – 2 (Rihards SAULĪTIS, Daiga Elga ĀBOLA); 

PRET- 10 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE) ATTURAS – 1 (Modris ZOMEROVSKIS) Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Noraidīt AS „Madonas ūdens” ierosinājumu apmaksāt ugunsdzēsības vajadzībām 

patērēto ūdeni pēc AS ”Madonas ūdens” piestādītajiem rēķiniem no Madonas novada 

pašvaldības līdzekļiem. 
 

56. Par izmaiņām Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēdināšanas 

dienesta amatu vienību sarakstā 

ZIŅO: Daiga Elga ĀBOLA – Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 

vadītāja 

 Daiga Elga Ābola informē par nepieciešamību veikt izmaiņas Madonas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēdināšanas dienesta amatu vienību sarakstā sakarā ar 

darba apjoma palielināšanos (Madonas novada pašvaldības domes 21.08.2012. ārkārtas sēdes 

lēmums par vispārizglītojošo skolu 2.-12.klašu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu). 

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

PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 Veikt izmaiņas Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēdināšanas 

dienesta amatu vienību sarakstā ar 2012.gada 3.septembri – amata vienībai pavāra palīgs, 

profesija kods 941201, palielināt amata vienību skaitu no 3 uz 4,5, amatalgas likme LVL 

200,00, mēneša algas fondu palielināt no LVL 600,00 uz LVL 900,00.  
 

57. Par Madonas novada pašvaldības Goda diploma un goda zīmes  piešķiršanu   

Janinai ĀRIŅAI 

ZIŅO: Daiga MADERNIECE - deputāte 

Pamatojoties uz  nolikuma „Par Madonas novada pašvaldības Goda diploma un goda 

zīmes, Atzinības un Pateicības raksta piešķiršanu” 2.punktu, ņemot vērā D.MADERNIECES 
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sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

 Par ilggadēju, profesionāli radošu ieguldījumu un augstiem rezultātiem izglītības 

darbā piešķirt  Janinai ĀRIŅAI  Madonas novada pašvaldības Goda diplomu un goda zīmi. 

 

58. Par grozījumiem 2012.gada 31.jūlija Madonas novada domes lēmumā „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; 2004.gada 

23.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” 12.5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; 

ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

Veikt grozījumus 2012.gada 31.jūlija Madonas novada domes lēmuma „Par  

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020. 

gadiem vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” 2.punktā izsakot 

to šādā redakcijā: 

„Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 13. augusta līdz  

2012.gada 26. septembrim.” 
 

59. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Autogarāžas”, 

Mārcienas pagasts,  Madonas novads 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

Ar Madonas novada pašvaldības 2012.gada 12.jūlija domes sēdes lēmumu (prot.Nr.15; 

1.p.) atsavināšanai – pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, piemērojot pretendentu 

atlasi, tika nodots pašvaldības nekustamais īpašums „Autogarāžas”, Mārcienas pagasts, 

Madonas novads. 

2012.gada 29.augustā norisinājās izsoles procedūra, izsolei dalību bija pieteicis 1 

pretendents SIA „GP Solution”, kas ar komisijas lēmumu tika atzīts par atbilstošu pretendentu 

izsoles noteikumu prasībām. Saskaņā ar izsoles noteikumu 14.5.punktu, ja izsolei noteiktajā 

terminā reģistrējies tikai viens dalībnieks, tas iegūst tiesības pirkt Nekustamo īpašumu par 

izsoles sākuma cenu, ka pieskaitīta izsoles solim atbilstoša summa. Nosolītā cena par 

nekustamo īpašumu ir Ls 35321,- (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit viens lats).  

SIA „GP Solution” saskaņā ar izsoles noteikumu 15.3.punktu, pērkot nosolīto nekustamo 

īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības grāmatvedības datiem, 

2012.gada 29.augustā ir veikusi atlikušo maksājumu avansam 10 procentu apmērā no 

nosolītās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrā daļa nosaka, ka  Institūcija, 

kas organizē mantas atsavināšanu , izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 

šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas. 

Noklausījusies Ā.Vilšķērsta sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS; 

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

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm44#bkm44
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Autogarāžas”, Mārcienas pagasts, Madonas novads,  

izsoles rezultātus. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai saskaņā ar likumā „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums” un 2012.gada 12.jūlija Madonas novada pašvaldības domes sēdes lēmumā 

(prot.Nr.15; 1.p.) noteikto organizēt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu slēgšanu 

ar SIA „GP Solution”, reģistrācijas Nr.45403020832, juridiskā adrese Kāļa iela 1, 

Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads.  

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

 

60. Par grāmatu iegādi Madonas novada bibliotēkā  

ZIŅO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

 A.Ceļapīters informē, ka ir iznākusi A.Kumsāra grāmata „Stipruma grāmata”. 

A.Ceļapīters ierosina iegādāties grāmatas visām Madonas novada un skolu bibliotēkām. 

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

PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, 

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

ZOMEROVSKIS; PRET- NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 Iedalīt LVL 2785,00 Madonas novada bibliotēkai 168 gb  A.Kumsāra grāmatu 

„Stipruma grāmata” iegādei no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

 

 

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts)  A.Ceļapīters 

 

Protokolēja (personiskais paraksts)  L.Liepiņa 


