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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 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Madonā 

 2012.gada 23.oktobrī        Nr.22 

Sēdi atklāj plkst.17.00 

Sēdi slēdz plkst.19.00 

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, Artis 

KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Nepiedalās deputāti: Vineta LAMBERTE – atrodas komandējumā, Bruno KOKARS - atrodas 

atvaļinājumā 

10.jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāts Valentīns RAKSTIŅŠ 

10.jautājuma balsojumā nepiedalās deputāte Daiga Elga ĀBOLA 

Sēdē piedalās pagastu pārvalžu vadītāji: 

Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs, Ināra MĀLNIECE – Mārcienas 

pagasta pārvaldes vadītāja 

Administrācijas darbinieki: Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja, Māris GAILUMS – 

sporta darba organizators, Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists, Jānis VILCĀNS – 

būvinspektors, Indra KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

 

Sēdes vadītājs Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 23.10.2012. Madonas novada 

pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Artis KUMSĀRS, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, 

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 apstiprināt 23.10.2012. ārkārtas sēdes darba kārtību: 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

1. Par piezīmes izteikšanu  
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2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam xxx  

Bērzaunes pagasts, Madonas novads 

3. Par nekustamo īpašumu „Atkritumu izgāztuve Lindes”  

4. Par zemes gabala iegādi Bērzaunes PII Vārpiņas un perspektīvās skolas sporta zāles un 

sporta laukuma izbūvei un atpūtas zonas ierīkošanai 

5. Par zemes īpašuma „xxx” Madonas novada Mārcienas  pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam ar 

adresi Centra iela 4a-1, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads 

7. Par mantisko ieguldījumu SIA „Dzelzava” pamatkapitālā  

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daugavas ielā, Madonā 

9. Par  finansējuma piešķiršanu Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē – starta, finiša, 

komentētāja, sacensību sekretariāta telpām un Madonas pilsētas ledus laukuma pārģērbšanās 

telpām 

 

2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam xxx  

Bērzaunes pagasts, Madonas novads 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Ar Madonas novada pašvaldības 2012.gada 31.jūlija domes sēdes lēmumu 

(prot.Nr.17; 19.p.) atsavināšanai – pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, piemērojot 

pretendentu atlasi, tika nodots pašvaldības nekustamais īpašums Raiņa 14 -dz.1, Sauleskalns, 

Bērzaunes pagasts, Madonas novads. 

2012.gada 25.septembrī norisinājās izsoles procedūra, izsolei dalību bija pieteicis 1 

pretendents J.P. personas kods xxx, kas ar komisijas lēmumu tika atzīts par atbilstošu 

pretendentu izsoles noteikumu prasībām.  

Saskaņā ar izsoles noteikumu 26.punktu, ja izsolei noteiktajā terminā reģistrējies tikai 

viens dalībnieks, tas iegūst tiesības pirkt Nekustamo īpašumu par izsoles sākuma cenu, kurai 

pieskaitīta izsoles solim atbilstoša summa. Nosolītā cena par nekustamo īpašumu ir Ls xxx.  

J.P., personas kods xxx, saskaņā ar izsoles noteikumu 37.punktu, un saskaņā ar 

Bērzaunes pagasta pārvaldes grāmatvedības datiem, 2012.gada 26.septembrī ir veicis atlikušo 

maksājumu 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 sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

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

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

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

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

Apstiprināt nekustamā īpašuma xxx Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoles 

rezultātus. 

 

3. Par nekustamo īpašumu „Atkritumu izgāztuve Lindes”  

ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists 

      

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 13.10.2010. pieņēma lēmumu 

„Par projekta pieteikuma „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Aronas 

pagasta izgāztuves „Lindes” Nr.70428/3006/PPV rekultivācija” iesniegšanu darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes 

"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" ietvaros izsludinātajam ES 

Kohēzijas fonda projektu konkursam” (protokols Nr. 20., 4.p.), ar kuru nolēma piedalīties 

izsludinātajā ES Kohēzijas fonda konkursā darbības programmas "Infrastruktūra un 
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pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 

izgāztuvju rekultivācija " ietvaros ar projektu “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Madonas novada Aronas pagasta izgāztuves „Lindes” Nr. 70428/3006/PPV rekultivācija”. 

     Nekustamā īpašuma – zemesgabala „Atkritumu izgāztuve Lindes” (kadastra Nr. 7042 010 

0338) īpašnieks ir SIA „Madonas namsaimnieks”, ko apstiprina ieraksts Madonas 

zemesgrāmatu nodaļas Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000429725. 

      SIA „Madonas namsaimnieks” zemesgabalu ieguva no Madonas pilsētas pašvaldības, 

kura zemesgabalu ieguldīja SIA „Madonas namsaimnieks” pamatkapitālā, 10.04.2008. 

pieņemot lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Lindes” Madonas rajona, Aronas pagastā, 

ieguldīšanu SIA „Madonas namsaimnieks” pamatkapitālā” (protokols Nr. 8., 8.p.).  

      SIA „Madonas namsaimnieks” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla 

daļas 100 % apmērā pieder Pašvaldībai.  

      Pašvaldība 01.08.2012. saņēma 27.07.2012. LR Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas vēstuli Nr. 4.1.5-17/11031 „Par lēmuma nosūtīšanu”, kurā norādīts, ka, 

lai Pašvaldība varētu veikt zemesgabala rekultivāciju, zemesgabalam „Atkritumu izgāztuve 

Lindes” jābūt Pašvaldības īpašumam kā to nosaka Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumu 

Nr. 490 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"” 

13.1.punkts.    

          Tāpēc, lai Pašvaldība varētu īstenot projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Madonas novada Aronas pagasta izgāztuves „Lindes” Nr.70428/3006/PPV rekultivācija”, ir 

nepieciešams nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Atkritumu izgāztuve Lindes” (kadastra Nr. 

7042 010 0338) pārreģistrēt Pašvaldības īpašumā. 

      Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 11.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka, ja atsevišķa dāvinājuma summa 

pārsniedz 1000 latus, dāvinājumu drīkst piešķirt tikai ar attiecīgās pašvaldības domes atļauju. 

Tā paša likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka dāvinājums šā likuma izpratnē ir finanšu 

līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana citu fizisko vai juridisko personu īpašumā.  

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

pašvaldības dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, deputātu komentārus, pamatojoties uz 

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

11.panta trešās daļas 2.punktu un 10.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR - 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

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

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

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

 

1. Atļaut SIA „Madonas namsaimnieks” (reģ. Nr. 47103000233) nodot bez atlīdzības īpašumā 

Madonas novada pašvaldībai (reģ. Nr. 90000054572) nekustamo īpašumu – zemesgabalu 

„Atkritumu izgāztuve Lindes” (kadastra Nr. 7042 010 0338, reģistrēts Madonas 

zemesgrāmatu nodaļas Aronas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000429725, platība 

4,2 ha, uz zemesgabala atrodas inženierbūve – norobežojošais valnis un piebraucamais ceļš 

(kadastra Nr. 7042 010 0338 001));   

2. Madonas novada pašvaldībai pieņemt īpašumā bez atlīdzības no SIA „Madonas 

namsaimnieks” nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Atkritumu izgāztuve Lindes” (kadastra 

Nr. 7042 010 0338). 

 

4. Par zemes gabala iegādi Bērzaunes PII Vārpiņas un perspektīvās skolas sporta zāles 

un sporta laukuma izbūvei un atpūtas zonas ierīkošanai 

ZIŅO: Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 
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Bērzaunes pagasta pārvalde  lūdz atļaut iegādāties no M.L., personas kods xxx, zemes 

gabalu „xxx” ar kadastra numuru xxx, platība 4,1 ha par summu xxx Bērzaunes pirmsskolas 

izglītības iestādes  „Vārpiņa” un perspektīvās skolas sporta zāles un sporta laukuma izbūvei 

un atpūtas zonas ierīkošanai.  Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

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

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

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

1. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar M.L. par viņai piederošā nekustamā 

īpašuma „xxx” (kadastra Nr. xxx) 4,1 ha platībā, iegādi par summu xxx.  

2. Uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājam veikt visas nepieciešamās darbības, kas 

nepieciešamas nekustamā īpašuma „xxx” ar kadastra numuru xxx, platība 4,1ha, iegādei, tai 

skaitā parakstīt pirkuma līgumu Madonas novada pašvaldības vārdā. 

3. Nekustamā īpašuma iegādes izdevumus segt no Bērzaunes pagasta pārvaldes budžeta 

atlikuma uz gada sākumu. 

 

 

5. Par zemes īpašuma „xxx” Madonas novada Mārcienas  pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
ZIŅO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas  pagasta pārvaldes vadītāja 

2012.gada 30.augustā Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums „Par 

nomātās zemes atsavināšanu A.K. (prot.Nr.19; 12.p.), ar kuru tika nolemts atsavināt  Madonas 

novada pašvaldības zemes  īpašumu „xxx”,  kadastra numurs xxx, platība  24,3 ha  Mārcienas 

pagastā  tā nomniekam  A.K., personas kods xxx. 

Nekustamais īpašums „xxx”, Mārcienas pagasts, Madonas novads, ar kadastra numuru 

xxx atrodas Mārcienas  pagasta teritorijā un sastāv no trim  zemes gabaliem ar kopējo platību 

24,3 ha, tai skaitā mežaudze 3,9 ha.  Īpašums  ir reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļas 

Mārcienas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507984 uz Madonas novada 

pašvaldības vārda 

Zemes īpašuma „xxx”   novērtējums kadastrā ir xxx.  

Mārcienas pagasts pārvaldei 30.05.2011. ir noslēgts zemes nomas līgums ar A. K. par 

minētā īpašuma nomu no 30.05.2011. līdz 30.05.2021.  

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta septīto daļu 

nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.  

2012.gada 10.oktobrī nekustamā īpašuma „xxx” novērtēšanu ir veikusi SIA „Baltijas 

vērtētāju grupa”.  Saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu nekustamā īpašuma, kura 

sastāvā ietilpst trīs zemes gabali ar kopējo platību 24,3 ha (t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 19,5 ha, mežs 3,9 ha), tirgus vērtība 2012.gada 10.oktobrī  ir LVL  xxx. 

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 47.pantu publiskas 

personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita 

attiecīgās publiskās personas budžetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru 

kabineta paredzētajā kārtībā.  Saskaņā ar 01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu , atvasināto publisko personu vai to iestāžu 

mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to 

iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas 

personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Madonas novada pašvaldības Mārcienas  pagasta 

pārvalde ir veikusi pakalpojuma apmaksu LVL 302,50 (trīs simti divi lati 50 santīmi) apmērā. 

Noklausījusies I. Mālnieces sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.pantu, 44.panta pirmo daļu, 01.02.2011. MK noteikumu 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0101032011020100109&Hash=
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Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Artis 

KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Mārcienas  pagasts, 

Madonas novads ar kadastra numuru  xxx un platību 24,3 ha, nosacīto cenu LVL xxx. 

2. Nodot atsavināšanai – pārdot nekustamo īpašumu „xxx ”, Mārcienas pagasts, Madonas 

novads (kadastra numurs xxx) 24,3 ha platībā zemes nomniekam A.K., dzīvesvietas adrese: 

xxx, Madonas novads; 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt nomniekam A.K. nekustamā īpašuma „xxx” 

atsavināšanas piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam 

ar adresi Centra iela 4a-1, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads 

ZIŅO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja  

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

atsavināšanai – pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika nodots pašvaldības 

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

pagasts, Madonas novads.  

2012.gada 28.septembrī notika dzīvokļa īpašuma izsole, izsolei dalību bija pieteikuši 2 

pretendenti (izsoles protokols pielikumā). Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – Ls 500,00 

(pieci simti lati), nosolītā cena Ls xxx. 

Saskaņā ar Lazdonas pagasta pārvaldes 2012.gada 5.oktobra izziņu Nr. LAZ /115/ 

12/34 izsoles dalībniece J.U. ir veikusi pirkuma samaksu Ls xxx. 

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 E.Zāles sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas lēmumu, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

34.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR -15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIŅA, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

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

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

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Centra iela 4a-1, Lazdona, 

Lazdonas pagasts, Madonas novads, izsoles rezultātus. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai likumā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

noteiktajā kārtībā organizēt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu slēgšanu ar J.U., personas 

kods xxx 

 

7. Par mantisko ieguldījumu SIA „Dzelzava” pamatkapitālā  

ZIŅO: Helmuts PUJATS – Juridiskās nodaļas jurists 

      

     Madonas novada pašvaldības, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, dome 26.04.2012. pieņēma 

lēmumu „Par pamatlīdzekļu nomas līguma pārskatīšanu” (protokols Nr. 7., 16.p.). Ar lēmumu 

tika nolemts: 

- ieguldīt izbūvētās siltumtrases kā mantisko ieguldījumu SIA “Dzelzava” 

pamatkapitālā; 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm44#bkm44
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- uzdot pašvaldības uzņēmumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim Elmāram Vaskim 

organizēt ieguldāmā īpašuma novērtēšanu, paredzot, ka samaksu par novērtējumu veic 

kapitālsabiedrība; 

- veikt nepieciešamās darbības kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai 

Uzņēmumu reģistrā.    

     SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS” novērtēja pašvaldībai piederošos pamatlīdzekļus – 

siltumapgādes inženierkomunikācijas un aprīkojumu, kas atrodas Dzelzavas un Aizpurves 

ciematos, Dzelzavas pagasta teritorijā, un to vērtību noteica LVL 83 000,00 apmērā.           

     Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

pašvaldības mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Saskaņā ar tā paša 

likuma 40.panta pirmo daļu lēmumu par pašvaldības mantas ieguldīšanu esošas 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņemt pašvaldības dome.  

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

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

     Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, deputātu komentārus, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 4.punktu un 40.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

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

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

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

 

Palielināt SIA „Dzelzava”, reģ. Nr. 45403005585, pamatkapitālu, ieguldot SIA 

„Dzelzava” pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – siltumapgādes inženierkomunikācijas un 

aprīkojumu, kas atrodas Dzelzavas un Aizpurves ciematos, Dzelzavas pagasta teritorijā, LVL 

83000,00 (astoņdesmit trīs tūkstoši lati 00 santīmi) bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, pretī 

saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daugavas ielā, Madonā 

ZIŅO: Jānis VILCĀNS - būvinspektors 

  Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA” 04.10.2012. 

iesniegumu Nr. MNP/2.1.3.1./12/2703 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala Daugavas ielā 22A un Daugavas ielā 24 Madonā, Madonas novadā robežu 

pārkārtošanai. 

 Noklausījusies J.Vilcāna sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR -15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Artis 

KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

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

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

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu Daugavas ielā 22A zemes 

vienības  kadastra apzīmējums 70010011661 un Daugavas ielā 24 zemes vienības kadastra 

apzīmējums 70010010103  Madona, Madonas novads robežu pārkārtošanu.  

2. Zemes gabalam Daugavas ielā 22A, kadastra apzīmējums 70010011661, 1230 kv.m. 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- vienģimenes dzīvojamo māju . 

 2.1. Zemes gabalam Daugavas iela 22A, 1230 kv.m. platībā noteikt tiesību 

apgrūtinājumus:  

Apgrūtinājumu nav. 

3. Zemes gabalam Daugavas iela 24, kadastra apzīmējums 70010010103, 1170 kv.m.. platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- vienģimenes dzīvojamo māju. 
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 3.1. Zemes gabalam Daugavas ielā 24, 1170kv.m. platībā noteikt tiesību 

apgrūtinājumus: 

Aprobežojumu nav.  

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. 
 

9. Par  finansējuma piešķiršanu Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē – starta, finiša, 

komentētāja, sacensību sekretariāta telpām un Madonas pilsētas ledus laukuma 

pārģērbšanās telpām 

ZIŅO: Māris GAILUMS –pašvaldības sporta darba organizators 

 Māris Gailums informē par nepieciešamību iegādāties Madonas pilsētas ledus 

laukuma darbība nodrošināšanai vagoniņu, kas ir nepieciešams kā inventāra noliktava un 

pārģērbšanās telpa. Esošā vagoniņa atjaunošana un remontēšana izmaksātu LVL 1500,00. 

Tiek piedāvāti divi varianti  -  jauna vagoniņa iegāde( 8m x 2,5m = 20 m2) LVL 2900 un 

siltināta, ar elektroapgādi sakārtota, mazlietota jūras konteinera iegāde,(12m x 2,6m = 31,2 

m2) LVL 2990,00. 

 Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē ir nepieciešama starta, finiša, komentētāja, 

sacensību sekretariāta telpu izbūve sacensību darbības nodrošināšanai. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

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

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

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

1. Piešķirt finansējumu LVL 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti latu) apmērā, Madonas 

pilsētas ledus laukuma darbības nodrošināšanai – vagoniņa iegādei no Madonas novada 

nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

2. Piešķirt finansējumu LVL 9650,03(deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit latu 03 santīmu) 

apmērā no Madonas novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem, Smeceres sila sporta un 

atpūtas bāzes starta, finiša, komentētāja, sacensību sekretariāta telpu izbūvei sacensību 

darbības nodrošināšanai. 

 

10. Par  finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” veļas 

mazgāšanas automātu iegādei 

ZIŅO: Daiga Elga ĀBOLA – pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja 

 Daiga Elga ĀBOLA informē par nepieciešamību iegādāties Madonas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” divus veļas mazgāšanas automātus. Esošie divi 

nedarbojas, tiem ir nepieciešams nopietns remonts. Pirmsskolas izglītības „Saulīte” veļas 

mazgātava apkalpo visas Madonas pilsētas izglītības iestādes un Smeceres sila  sporta un 

atpūtas  bāzi.  

 Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

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

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

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
Piešķirt finansējumu LVL 858,00 (astoņi simti piecdesmit astoņi lati) apmērā, 

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” divu veļas mazgāšanas automātu 

iegādei no pilsētas nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. 
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11. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Zandartu mazuļu ielaišanas Kāla 

ezerā Vestienas pagastā” ietvaros 

ZIŅO: Indra KĀRKLIŅA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa 

informē, ka projekta „Zandartu mazuļu ielaišana Kāla ezerā Vestienas pagastā” ietvaros, 

zandartu mazuļus sākotnēji tika paredzēts iegādāties no Latvijas zivjaudzētavas. Par zandartu 

mazuļu iegādi tika saņemti 2 atteikumi no  Latvijas zivjaudzētavām, ka uz šo brīdi zivju 

audzētavas nevar nodrošināt piegādājamo zandartu zivju mazuļu skaitu, ko ir paredzēts ielaist 

Kāla ezerā projekta ietvaros. 

Ņemot vērā izveidojušos situāciju zandartu zivju mazuļi projekta ietvaros tiks iepirkti 

no zivju audzētavas „Kalatalu Hārjanurmes” Igaunijā, līdz ar to Madonas novada pašvaldībai 

nepieciešams nodrošināt finansējumu PVN daļas segšanai, t.i. LVL 627,90. 

Noklausoties I. Kārkliņas sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu komentārus, Finanšu 

un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR - 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības domes NOLEMJ: 

 

Piešķirt papildus finansējumu LVL 627,90  (seši simti divdesmit septiņi lati) apmērā PVN 

daļas segšanai projekta „Zandartu mazuļu ielaišana Kāla ezerā Vestienas pagastā” ietvaros, no 

projektu līdzfinansējuma paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  A.Ceļapīters 

  

 Protokolēja  (personiskais paraksts)  L.Liepiņa 


