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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES  

PROTOKOLS Nr.10 

Madonā 

 

2011.gada 26.maijā 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

5. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Kalsnavas 

pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē 

6. Par zemes gabala maiľu  

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām, kas paredzētas zemes 

reformas pabeigšanai  

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rieksti” Liezēres pagastā atsavināšanu 

9. Par pašvaldības nekustamā  īpašuma „Veļķu pagastmāja” Liezēres  pagastā atsavināšanu  

10. Par pašvaldības nekustamā  īpašuma „Lubejas pagasta nams” Liezēres  pagastā atsavināšanu  

11. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā      

12. Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu 

13. Par sauso sadzīves atkritumu daudzumu apstiprināšanu 

14. Par dalību biedrībā „Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs” 

15. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā 

16. Par zemes lietošanas mērķa maiľu 

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziľu  

19. Par ciema statusa likvidēšanu  

20. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 16.11.2010. sēdes lēmumā (Protokols Nr. 22, 2.p.) 

„‟Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemam un par 

saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai‟‟ 
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21. Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumā “Par Ļaudonas pagasta 

pārvaldes un tās iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem”  

22. Par parāda segšanu par dzīvokļa apsaimniekošanu Lazdonas pagastā 

23. Par līdzdalības maksājumu 

24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  

25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  

26. Par SIA „Ausmupe” iesniegumu 

27.  Par Valda Baloţa iesniegumu 

28. Par braucienu uz sanāksmi Zviedrijā sakarā ar ”Skandināvijas kauss – 2012” sacensībām distanču 

slēpošanā Madonā 2012.gada 8.-9.februārī  

29. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību “Madonas Siltums” 

30. Par Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas iesniegumu 

31. Par Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu 

32. Par aizľēmuma ľemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 "Madonas pilsētas 

tranzīta ielu rekonstrukcija - I kārta" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

33. Par ţoga pārcelšanu un apstādījumu izciršanu ERAF projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 

"Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - I kārta" ietvaros 

 

34. Par finansējuma piešķiršanu Madonas mākslas skolai 

35. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budţeta grozījumiem 

36. Par aizľēmuma ľemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 

"Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā" priekšfinansēšanai 

un līdzfinansēšanai 

 

37. Par līguma Nr. 1.2-4/30-10 “Paarr  eenneerrggooeeffeekkttiivviittāātteess  ppaaaauuggssttiinnāāššaannaass  bbūūvvddaarrbbiieemm  MMaaddoonnaass  nnoovvaaddaa  

iizzggllīīttīībbaass  uunn  ppaaššvvaallddīībbaass  iieessttāāţţuu  ēēkkāāss””  pagarināšanu ar SIA CB 

 

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 
42. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem” apstiprināti ar Madonas novada domes 2009. gada 29. decembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.17, 17. p.) 

 

43. Par grozījumiem MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

NR.17 „PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU 

RISINĀŠANĀ” (26. 11. 2009.) 
 
44. Par studiju kredīta galvojuma atcelšanu Dainim PURENAM 

 

45. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalţu nolikumos 

46. Par aizľēmumu ľemšanu Valsts kasē projekta Nr.10-05-L32100-000206 "Tiesnešu un loģistikas 

centra ēku jaunbūves sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” teritorijā „Biatlona trasē” būvniecība" 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai  



 3 

47. Par aizľēmumu ľemšanu Valsts kasē komponentprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu 

centra izveide Madonas novadā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

 

48. Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas 

pilsētas pirmskolas izglītības iestāţu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ieviešanas un būvdarba 

Līguma „Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildi Madonā, Raiľa ielā 17” izpildes 

termiľu 

49. Par līdzdalību biedrības ”NVO Ozols” sagatavotajā projektā  

50. Par atvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības  domes priekšsēdētājam 

INFORMATĪVAIS JAUTĀJUMS: 

Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas zinātnisko pētījumu veikšanu par 44-45 gadus vecu 

Madonas novada iedzīvotāju fizisko veselību, tās kopsakarību ar viľu garīgo veselību un fizisko 

darbspēju līmeni. (Ieva KUNDZIĽA) 

Sēdi vada – Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Protokolē – Laima LIEPIĽA – administratīvās nodaļas vadītāja 

Piedalās – 

Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Agris LUNGEVIČS, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Vineta 

LAMBERTE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS,  Valdis VUCĀNS 

 

Nepiedalās deputāti – 

Artis KUMSĀRS – slimības dēļ; 

Modris ZOMEROVSKIS – slimības dēļ 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības 

izpilddirektors, Biruta VINDELE –Finanšu nodaļas vadītāja, Dzintra STRADIĽA – 

sabiedrisko attiecību speciāliste, Evita ZĀLE – Juridiskās nodaļas vadītāja, Solvita 

SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja, Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs, Nauris 

VOLKOVS – Attīstības nodaļas vadītāja, Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Jānis 

KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators, Gints HERMANIS – projektu ieviešanas speciālists, 

Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs 

 

Uzaicinātās personas:  Uldis LIELVALODIS – SIA „Madonas siltums” valdes loceklis, Artis 

MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis SIRMAIS - Liezēres pagasta 

pārvaldes vadītāja, Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs,  Ināra 

MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja, Andris DZENOVSKIS – Mētrienas 

pagasta pārvaldes vadītājs, Māris BELORAGS – SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” 

valdes loceklis, Līvija ZEPA – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore, Ilze 

DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta 

pārvaldes vadītājs, Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Voldemārs 

ŠMUGAIS – Madonas bērnu un sporta skolas direktors, Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu 

pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta padomes vadītājs, Artūrs VĪLE – 

BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs, Egita BERELE sociālā darbiniece darbā ar 

ģimenēm un bērniem, Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils Kazakevičs 

 

Deputāts Valentīns RAKSTIĽŠ ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu „Par Madonas 

pilsētas 2.vidusskolas futbola laukuma ar mākslīgo segumu labiekārtošanu” 

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Agris 

LUNGEVIČS, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 
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ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS);   PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas 

novada pašvaldības dome  nolemj: 

 Apstiprināt 2011.gada 26.maija Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtību ar 51 jautājumu. 

1. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Kalsnavas pagasta pārvalde lūdz 2011.gada budţeta pārkārtošanu. 

 Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, Finanšu un attīstības 

komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris 

LUNGEVIČS,  Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS); PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Izdarīt šādus grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā: 

 

1. Novirzīt LVL 1337,00( viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit septiľus latus) neizīrēto 

dzīvokļu apkures izdevumu segšanai no Kalsnavas pagasta pārvaldes budţeta 

neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu; 

2. Novirzīt LVL 410,00(četri simti desmit latus) ēkas Ceriľu ielā 6 apkures izdevumu 

segšanai no Kalsnavas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada 

sākumu; 

3. Novirzīt LVL 942,00(deviľi simti četrdesmit divus latus) kondicioniera uzstādīšanai 

skolēnu autobusam no Kalsnavas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem 

uz gada sākumu; 

4. Novirzīt LVL 300,00 (trīs simti latu) transportlīdzekļu valsts nodevas nomaksai par 

skolēnu autobusiem no Kalsnavas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem 

līdzekļiem uz gada sākumu; 

5. Novirzīt LVL 200,00 (divi simti latu) transportlīdzekļu valsts nodevas nomaksai par 

pārvaldes automašīnām no Kalsnavas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem 

līdzekļiem uz gada sākumu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

ZIĽO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ....... ar kadastra numuru 7062 011 0080 005, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu 285,41 LVL(divi simti astoņdesmit pieci lati 41 santīms) (uz 

22.03.2011. pamatparāds 240,16 LVL, kavējuma nauda 45,25 LVL) no ........, reģistrācijas 

numurs 45401010524, reģistrācijas adrese Matīsa iela 25, Rīga, LV-1001. 

 Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/65 tika nosūtīts 22.03.2011.  

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām”” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai, kā arī saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas 

11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, Finanšu un attīstības 

komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR – 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 
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Valdis VUCĀNS); PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no ..........., reģistrācijas numurs 45401010524, 

reģistrācijas adrese Matīsa iela 25, Rīga, LV-1001, par labu Kalsnavas pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu ....... ar 

kadastra numuru 7062 011 0080 005, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 

285.41 LVL (divi simti astoņdesmit pieci lati 41 santīms) (uz 22.03.2011. pamatparāds 

240.16 LVL, kavējuma nauda 45.25 LVL), piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

ZIĽO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ...... ar kadastra numuru pamatgabalam 7062 010 0029 Kalsnavas pagastā, Madonas 

novadā par kopējo summu 689,74 LVL (uz 22.03.2011. pamatparāds 439,17 LVL, kavējuma 

nauda 250,57 LVL) no ......... 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/55 tika nosūtīts 16.03.2011. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām”” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai, kā arī saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas 

11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu viedokļus, Finanšu 

un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 14(Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS); PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no ...... par labu Kalsnavas pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu ...... ar kadastra numuru pamatgabalam 7062 010 0029 Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 689,74 LVL (seši simti astoņdesmit 

deviņi lati) (uz 22.03.2011. pamatparāds 439,17 LVL, kavējuma nauda 250,57 

LVL) piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

ZIĽO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu ....... ar kadastra numuru 7062 011 0033 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par 
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kopējo summu 202,70 LVL (divi simti divi lati 70 santīmi) (uz 22.03.2011.pamatparāds 

147,38 LVL, kavējuma nauda 55,32 LVL) no ......... 

 Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/54 tika nosūtīts 16.03.2011. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām”” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai, kā arī saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas 

11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas. 

 Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, deputātu viedokļus, 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no ......... par labu Kalsnavas pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu ....... ar kadastra numuru 7062 011 0033 Kalsnavas pagastā, Madonas 

novadā par kopējo summu 202,70 LVL(divi simti divi lati 70 santīmi) (uz 

22.03.2011. pamatparāds 147,38 LVL, kavējuma nauda 55,32 LVL piedziľu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

5. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem 

Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde ir saľēmusi Madonas novada 

pašvaldības SIA „Kalsnavas komunālais uzľēmums” iesniegumu ( reģistrēts pagasta 

pārvaldē 13.05.2011. ar Nr.KAL/1-13.2/11/117-M), kurā tā lūdz apmaksāt brīvo dzīvokļu 

apkures maksu par 2011.gada aprīli. Apkures izmaksas neizīrētajos pašvaldībai piederošajos 

dzīvokļos ir Ls 163,98. 

  Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par 

finansējuma piešķiršanu apkures izmaksu segšanai neizīrētajos pašvaldībai piederošajos 

dzīvokļos, pamatojoties uz 28.09.2005. likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12.panta 6.daļu, 

saskaľā ar kuru gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā norēķinās par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu,  atklāti balsojot: PAR-, PRET,- 

ATTURAS- , Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  Atļaut Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu parādus par apkuri 

2011.g. aprīlī Ls 163,98 apmērā segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem 

līdzekļiem uz gada sākumu.  

6. Par zemes gabala maiņu  

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde ir saľēmusi Latvijas evaľģēliski 

luteriskās baznīcas Kalsnavas evaľģēliski luteriskās draudzes iesniegumu, kurā tā lūdz 

izskatīt jautājumu par atļauju mainīt Kalsnavas evaľģēliski luteriskajai draudzei piederošo 
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zemes gabalu ar kadastra Nr. 7062 006 0039 un kopējo platību 4,0 ha pret Madonas novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra Nr.7062 011 0414 un kopējo platību 3,7 ha 

daļu – zemes gabalu 0,5 ha platībā. Zemes gabals ar kadastra Nr.7062 011 0414 Kalsnavas 

evaľģēliski luteriskās draudzei nepieciešams draudzes dievnama celtniecībai. Saskaľā ar 

Kalsnavas pagasta teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam, zemes gabala ar kadastra 

Nr.7062 011 0414 lietošanas mērķis ir plānotā sabiedrisko objektu apbūves teritorija.  

Uz Kalsnavas evaľģēliski luteriskajai draudzei piederošā zemes gabala ar kadastra Nr. 

7062 006 0039 atrodas kapsēta. Kalsnavas pagasta teritorijā nav pašvaldībai piederošas 

kapsētas. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 

viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par kapsētu vietu izveidošanu un uzturēšanu.  

Tāpēc, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanu, ir nepieciešams veikt 

zemesgabalu maiľu.   

 Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes iesniegumu izskatīt jautājumu par zemes 

gabalu maiľu, pamatojoties uz Kalsnavas pagasta teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam, uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu un 

38.pantu, ľemot vērā  Teritoriālo  un vides jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti balsojot : 

PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) , PRET -  NAV; ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome , NOLEMJ: 

   

1. Atdalīt no Madonas novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala (kadastra Nr.7062 

011 0414, kopējā platība 3,7 ha) zemes gabala 0,5 ha platībā; 

2. Kalsnavas pagasta pārvaldei organizēt atdalāmā zemesgabala novērtēšanu;  

3. Lūgt Kalsnavas evaľģēliski luteriskajai draudzi iesniegt maināmā zemes gabala 

(kadastra Nr. 7062 006 0039, kopējā platība 4,0 ha) vērtību, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem; pēc zemesgabalu novērtējumu saľemšanas izskatīt jautājumu 

par iespēju mainīt zemesgabalus 

 

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām, kas paredzētas 

zemes reformas pabeigšanai 

ZIĽO: Artis Mūrmanis - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde ir saľēmusi Madonas novada pašvaldības 

pārsūtīto Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli, kurā tā informē par 

nepieciešamību Kalsnavas pagasta teritorijā esošām zemes vienībām (zemes vienībai ar kadastra 

Nr. 70620110480, kopplatība 7,3 ha un ar kad. Nr. 70620100014 kopplatībā 3,2 ha) noteikt 

lietošanas mērķi, jo šīs zemes vienības paredzētas zemes reformas pabeigšanai. 

  Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par lietošanas 

mērķa noteikšanu, pamatojot ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.p-tu, 

23.02.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 16.5. punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiľas kārtība” 16.2.punktu, kā arī ar Kalsnavas pagasta teritorijas plānojumu 

2006.- 2018.gadam, atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR – 14(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, 

Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) , PRET- NAV;  ATTURAS - NAV, 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Zemes gabalam ar kadastra Nr. 7062 011 0480 (kopplatība 7,3 ha) noteikt zemes lietošanas 

mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪ kods 0101). 
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 2. Zemes gabalam ar kadastra Nr. 7062 010 0014 (kopplatība 3,2 ha) noteikt zemes lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪ kods 0101). 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rieksti” Liezēres pagastā atsavināšanu 

ZIĽO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

 Liezēres pagasta pārvalde ir saľēmusi pašvaldības dzīvojamās mājas „Rieksti”   

īrnieka (saskaľā ar 2005.gada 1.jūlijā  noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu) .......  

iesniegumu  ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Rieksti”, 

Liezēres pagasts, Madonas novads. 

   Nekustamais īpašums – vienstāva dzīvojamā māja „Rieksti”, ar kadastra apzīmējumu 

7068 001 0122 001 un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 7068 001 0122 002, ir 

reģistrēts Zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašuma objekts. Ēka ir būvēta ap 1928.gadu ar 

nosaukumu „Trotēni”, kurai ar Liezēres pagasta padomes 20.04.2007. lēmumu, protokols 

Nr.4, 4.§ ir mainīts nosaukums uz „Rieksti”. Dzīvojamā ēka pašreiz ir sliktā stāvoklī. Ēkai ir 

piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7068 001 0122 un 7068 001 0124   0,5851 

ha kopplatībā. 

.......... kopš 2005. gada 1. jūlija ir pašvaldības nekustamā īpašuma „Rieksti” īrnieks. 

Īres un komunālo maksājumu parādu ......... nav.  

  Noklausījusies Liezēres pagasta pārvaldes vadītāja Jāľa Sirmā sniegto informāciju, 

pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiľpadsmito punktu, 

kurš nosaka, ka „tikai vietējās pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka „Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt 

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā 

kārtībā”, kā arī Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu, ľemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:    
1. Uzdot Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma „Rieksti” novērtēšanu; 

2. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Rieksti”, 

Liezēres pagasts, Madonas novads, dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 7068 001 

0122 001), saimniecības ēku 7068 001 0122 002 un 0,5851 ha zemes (kadastra 

numurs 7068 001 0122), par labu īpašuma īrniekam .......... pēc īpašuma novērtēšanas 

un nosacītās cenas apstiprināšanas. 

9. Par pašvaldības nekustamā  īpašuma „Veļķu pagastmāja” Liezēres  pagastā 

atsavināšanu  

ZIĽO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

Liezēres pagasta pārvalde ierosina atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

„Veļķu pagastmāja”, Liezēres pagasts, Madonas novads. 

 Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja „Veļķu pagastmāja”, ar kadastra apzīmējumu 

7068 001 0139 001 un zemes gabals 4,33 ha ir reģistrēts Zemesgrāmatā kā Liezēres pagasta 

pašvaldības īpašums Madonas zemesgrāmatu nodaļas Liezeres pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 1000 0030 3895 un pagaidām nav reģistrēts Zemesgrāmatā kā Madonas 

novada pašvaldības īpašuma objekts. Ēka ir būvēta 1920.gadā un pašreiz ir sliktā stāvoklī. 

Ēkai ir piekrītoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7068 001 0139, 4,33 ha kopplatībā. 

Nekustamais īpašums “Veļķu pagastmāja” nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju 

nodrošināšanai. 

 Noklausījusies Jāľa Sirmā sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiľpadsmito punktu, kas nosaka, ka tikai vietējās 
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pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta 

otro daļu - Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, 

kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas valsts vai 

pašvaldības manta; kā arī 8.panta otro daļu - Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, 

deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), 

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

 

1. Reģistrēt dzīvojamo māju „Veļķu pagastmāja” Zemesgrāmatā uz Madonas 

novada pašvaldības vārda; 

2. Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu “Veļķu pagastmāja”. 

3. Uzdot Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma „Veļķu 

pagastmāja” novērtēšanu ;  

4. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Veļķu 

pagastmāja”, Liezēres pagasts, Madonas novads, dzīvojamo māju (kadastra 

apzīmējums kad. 7068 001 0139 001), un 4,33 ha zemes (kadastra numurs 7068 

001 0139), pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas. 

10. Par pašvaldības nekustamā  īpašuma „Lubejas pagasta nams” Liezēres  pagastā 

atsavināšanu  

ZIĽO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

 Liezēres pagasta pārvalde ierosina atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

– „Lubejas pagasta nams”, Liezēres pagasts, Madonas novads. 

   Nekustamais īpašums – dzīvojamā  māja  „Lubejas pagasta nams”, ar kadastra 

apzīmējumu 7068 016 0067 001 un zemes gabals 17,69 ha  ir reģistrēts Zemesgrāmatā kā 

Liezēres pagasta pašvaldības īpašums Madonas zemesgrāmatu nodaļas Liezeres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0042 2487 un pagaidām nav reģistrēts Zemesgrāmatā kā 

Madonas novada pašvaldības īpašuma objekts. Ēka ir būvēta 1903.gadā un pašreiz ir sliktā 

stāvoklī. Ēkai ir piekrītoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7068 016 0067   17,69 ha 

kopplatībā.  

 Nekustamais īpašums “ Lubejas pagasta nams”  nav nepieciešams pašvaldībai tās 

funkciju nodrošināšanai. 

 Noklausījusies Jāľa Sirmā sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas septiľpadsmito punktu, kas nosaka, ka tikai vietējās 

pašvaldības domes var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta 

otro daļu - Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, 

kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas valsts vai 

pašvaldības manta; kā arī 8.panta otro daļu - Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, 

deputātu viedokļus,  atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris 
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SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) , 

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

 

1. Reģistrēt dzīvojamo māju „Lubejas pagasta nams” Zemesgrāmatā uz Madonas 

novada pašvaldības vārda; 

2. Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu “ Lubejas pagasta nams”; 

3. Uzdot Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta 

nams” novērtēšanu ;  

4. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Lubejas 

pagasta nams”, Liezēres pagasts, Madonas novads, dzīvojamo māju (kadastra 

apzīmējums kad. 7068 016 0067 001), un 17,69 ha zemes (kadastra numurs 7068 

016 0067), pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas. 

11. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā      

ZIĽO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs    

     Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes 

2011.gada 10.maija iesniegumu Nr.1-09/28 ar lūgumu pieľemt lēmumu par grozījumiem 

Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā.   

 Ľemot vērā Mētrienas pagasta pārvaldes iesniegumu, Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, 

Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis 

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

NOLEMJ:  
Izdarīt sekojošus grozījumus Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā:   

       

1.Palielināt budţeta ieľēmumu daļu par kopējo summu -  Ls 37300,00 

 1.1. Ieľēmumi no meţa pārdošanas -                            Ls  35000,00  

 1.2. Transferti no valsts budţeta            -                       Ls  2300,00 

2.Palielināt budţeta izdevumu daļu par kopējo summu -  Ls 17800,00 

 2.1.  Pašvaldības teritoriju un mājokļu  

 apsaimniekošanai un pakalpojumiem -                                  Ls 15500,00     

 2.2. Ekonomiskā darbība (nodarbinātības dienests)            Ls 2300,00 

            atalgojums                                                                       Ls 1850 ,00 

         VSAOI                                                                              Ls 450,00   

 

3. Palielināt budţeta atlikumu par summu -    Ls 19500,00 

12. Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

ZIĽO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Dzelzavas pagasta 

pārvaldes 2011.gada 16.maija iesniegumu Nr. DZE/1-10/11/106 ar lūgumu pieľemt lēmumu 

par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţeta un speciālā budţeta līdzekļu 

pārkārtošanu. 

 Ľemot vērā Dzelzavas pagasta pārvaldes iesniegumu, sniegto informāciju un  deputātu 

viedokļus,  Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, PAR – 12 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) PRET - NAV, ATTURAS - NAV, 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Izdarīt šādus grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā: 
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1. Piešķirt LVL 1080,00 (viens tūkstotis astoľdesmit Latvijas lati) no Dzelzavas pagasta 

pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu kopētāja, zāles pļāvēja, 

magnētisko tāfeļu iegādei Dzelzavas pamatskolai; 

2. Piešķirt LVL 205,00 (divi simti pieci Latvijas lati)  no  Dzelzavas  pagasta   pārvaldes 

budţeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu skenera un  plauktu daleľu iegādei  

Dzelzavas 1.bibliotēkai; 

3. Piešķirt LVL  160,00  (viens  simts  sešdesmit  lati)  no  Dzelzavas  pagasta Pārvaldes  

budţeta  neizlietotajiem  līdzekļiem  uz  gada  sākumu skenera  un plauktu  daleľu 

iegādei Dzelzavas 2.bibliotekai; 

4. Piešķirt LVL 250,00 (divi simti piecdesmit lati) no Dzelzavas pagasta pārvaldes 

budţeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu sanitārā mezgla santehnikas 

nomaiľai pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķis”; 

5. Piešķirt LVL 2020,00 (divi tūkstoši divdesmit lati) no Dzelzavas pagasta pārvaldes 

budţeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu līzinga automašīnas atpirkšanai 

pagasta pārvaldei; 

6. Piešķirt LVL 400.00 (četri simti lati) no Dzelzavas pagasta pārvaldes budţeta 

neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu meliorācijas darbu veikšanai stadionā; 

7. Piešķirt LVL 12000,00 (divpadsmit tūkstoši lati) no Dzelzavas pagasta pārvaldes 

budţeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu jumta remontam Dzelzavas 

kultūras namā; 

8. Piešķirt LVL 3000 (trīs tūkstoši lati) no Dzelzavas pagasta pārvaldes speciālā budţeta 

neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu ceļu ikdienas uzturēšanai autoceļu fondā.  

13. Par sauso sadzīves atkritumu daudzumu apstiprināšanu 

ZIĽO: Māris BELORAGS – SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” valdes loceklis 

SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” 2011.gada marta mēnesī iegādājās sauso 

sadzīves atkritumu izvešanas mašīnu Volvo Fs7. Marta un aprīļa mēnesī tika veikti kontroles 

un regulārie reisi atkritumu savākšanā no daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotājiem 

Bērzaunes pagastā, kura rezultātā uzľēmums ieguva precīzu informāciju par savākto 

atkritumu apjomu, kas pēc aprēķinu metodes sastāda 105 litrus mēnesī vienam cilvēkam, gadā 

tas būtu 1,26 m³ uz vienu cilvēku. 

Noklausījusies sniegto informāciju, deputātu viedokļus,  Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS); PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” veic sauso sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu šādos Madonas novada pagastos: 

- Bērzaunes pagastā  ar 01.06.2011 

- Mārcienas pagastā  ar 01.08.2011 

- Kalsnavas pagastā ar 01.08.2011 

 

2. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības Bērzaunes, Mārcienas un Kalsnavas pagasta 

ciematos dzīvojošiem iedzīvotājiem sauso sadzīves atkritumu daudzuma normatīvu 1,26 m³ 

vienam cilvēkam gadā no 01.06.2011. 

 

3. Juridiskās personas neatkarīgi no atrašanās vietas un mājsaimniecības ārpus ciematiem 

samaksu veic pēc faktiski izvestā atkritumu apjoma atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora noteiktajam tarifam, noslēdzot par to līgumu ar apsaimniekotāju . 

14. Par dalību biedrībā „Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs” 

ZIĽO – Līvija ZEPA - Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore 
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 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi 09.05.2011. iesniegumu par dalību biedrībā 

„Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs” ar mērķi apzināt, pētīt un 

popularizēt Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas un Eiropas kontekstā, atklāt 

Vidzemes reģionālās identitātes veidošanas procesus. Līdzdalība biedrības darbā dos iespēju 

muzejam publiskot pētniecības darbus izdevumos, piedalīties ar lasījumiem konferencēs, 

vietējās un starptautiskās izstādēs, sagatavot un realizēt kopējus projektus. 

 Noklausījusies Līvijas ZEPAS informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu 

un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, 

Ruta VIZĀNE,  Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Atbalstīt Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja dalību biedrībā „Vidzemes 

kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs”. 

15. Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes 

2011. gada 10.maija iesniegumu, ar lūgumu pieľemt lēmumu par Mārcienas pagasta 

pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) 

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

      Izdarīt sekojošus grozījumus  Mārcienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā: 

1. Palielināt Mārcienas pagasta pārvaldes ieľēmumu daļu par Ls 2070,00 

 t.sk 

  - nekustamā īpašuma pārdošana Ls 2070,00 

2. Iedalīt līdzekļus Mārcienas pagasta pārējās kultūras vajadzībām (pagasta laikraksts un 800 

gadu jubilejas pasākumi) no nekustamā īpašuma pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem Ls 1570.00 

t.sk. 

-darba samaksai 700,00 Ls;   

-darba devēja sociālajam nodoklim 170,00 Ls; 

-pakalpojumiem 500,00 Ls; 

-materiālu iegādei 200,00 Ls. 

3. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta komunālai saimniecībai no nekustamā īpašuma 

pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem Ls 500,00 

t.sk. 

- Dabas resursu nodoklim  un valsts nodevām 500,00 Ls  

4. Palielināt izdevumus  par 270,00 Ls  pamatlīdzekļu (datora)  iegādei Mārcienas pārvaldes 

sociālajam darbiniekam no pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem  

5. Pārdalīt izdevumus skolēnu pārvadājumiem, samazinot izdevumus pakalpojumiem 

Ls1200,00, palielinot izdevumus sociālajai palīdzībai naudā Ls 1200,00 

6.Pārdalīt līdzekļus ceļu fondā, samazinot izdevumus pakalpojumiem Ls 486,00, palielinot 

izdevumus darba algai Ls 418,00  un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām Ls 68,00 

16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

ZIĽO: Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Sakarā ar nomas līguma noslēgšanu par Madonas novada pašvaldībai piekrītošu zemes 

gabalu Ozolu iela 13 Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 

7074 004 0063, platība 0,4 ha, daļai no minētās zemes vienības ir jāmaina zemes lietošanas 

mērķis. Saskaľā ar zemes robeţu plānu,  uz daļas no zemes gabala atrodas bijušai zemes 
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lietotājai, tagad nomniecei Rudītei Segleniecei  piederošas dzīvojamā māja un saimniecības 

ēkas.  

Pamatojoties uz 20.06.2006 MK noteikumiem nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas 

kārtība”17. punkta 5.daļu, kas nosaka, ka „ lietošanas mērķa maiľu ierosina,  ja pēc zemes 

nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā 

noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim 

piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas 

plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams”, ľemot vērā Teritoriālo un vides jautājumu 

komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), 
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 Mainīt  Madonas novada pašvaldībai piekrītošam  zemes gabalam Ozolu iela 13 

Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7074 004 0063, platība 

0,4 ha lietošanas mērķi un noteikt galveno lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, NĪLM kods 0601 -  0,2 ha un blakus lietošanas mērķi -  zeme uz  kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods 0101  – 0,2 ha. 

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  

ZIĽO:  Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem 

lietotājiem, kuri līdz 2010.gada 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta (VZD) 

reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

(NĪVK IS) zemes robeţu plānu, bet līdz 2010.gada 31. maijam nav iesnieguši VZD 

iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

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

pašvaldībai ir jāpieľem un jāiesniedz VZD  lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

bijušajam zemes lietotājam.  

 Saskaľā ar 2010.gada 27.augustā VZD Zemgales reģionālās nodaļas Madonas biroja 

atsūtīto   pārskata sarakstu, Mārcienas pagasta administratīvajā teritorijā zemes lietošanas 

tiesības ar 2010.gada 1.jūniju  izbeidzas sekojošam zemes vienība  lietotājam: 

 

N.p.k. Lietotāja vārds, uzvārds Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1. ......... 70740010031 11,7 

 

Minētā persona saskaľā ar  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1 

daļa noteikto iegūst zemes nomas pirmtiesības 

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

izbeigšanās dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2011.gada 1.jūnijam. 

 Noklausījusies Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājas Ināras Mālnieces 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, ľemot 

vērā  Teritoriālo un vides jautājumu komitejas ieteikumus,  atklāti balsojot: PAR – 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS); PRET – NAV;  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
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1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgo  zemes vienību  zemes 

lietotājam ........., zemes vienība ar kadastra  apzīmējums 70740010031,  platība 11,7 

ha.  

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu 70740010031,  platība 11,7 ha ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

3. Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajam zemes lietotājam paziľojumus 

par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu  slēgt  nomas 

līgumu. 

4. Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju, 

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. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu par 

nekustamo īpašumu  

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība 2011. gada 20. maijā ir saľēmusi Sarkaľu pagasta 

pārvaldes vadītāja Andra Simtnieka iesniegumu ar lūgumu pieľemt lēmumu par nodokļa 

parāda piedziľu uz .........piederošo nekustamo īpašumu „Drīksna” (kadastra Nr. 7090-007-

0181), atrodas Sarkaľu pagastā, Madonas novadā, sakarā ar parāda piedziľu. 

Iesniegumam pievienota LR Vidzemes apgabaltiesas Iecirkľa Nr. 98 Zvērināta tiesu 

izpildītāja Zanes Filatovas 11.05.2011. Nr. 1614 paziľojums Izpildu lietā par izsoles 

izsludināšanu uz nekustamo īpašumu ......., Sarkaľu pagasts, Madonas novads un sludinājums 

par nekustamā īpašuma izsoli, kura notiks 2011. gada 6. jūnijā, pārdodot otrajā izsolē 

nekustamo īpašumu ........, Sarkaľu pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr. 7090-007-0181. 

......... piederošo nekustamo īpašumu .......... Sarkaľu pagasts, Madonas novads 

(kadastra numurs 709-007-0181) nodokļa parāds uz 20.05.2011. sastāda Ls 287,27, kārtējais 

maksājums par nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadam Ls 80,96, nokavējuma nauda Ls 

72,12, kopā Ls 440,45 (četri simti četrdesmit lati 45 santīmi).  

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

panta 2. punktu, kurā teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu 

saskaľā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem 

un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11. punktu, 26. pantu un 20. panta 3. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 358. panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Vanda MADERNIECE, Ruta 

VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no ............par labu Madonas novada Sarkaľu pagasta 

pārvaldei nenomaksāto nekustamā nodokļa parādu uz 20.05.2011., nokavējuma naudu  

par nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadam kopā Ls. 440,45 (četri simti četrdesmit 

lati 45 santīmi) par īpašumu „Drīksna”, Sarkaľu pagasts, Madonas novads, kadastra 

Nr. 7090-007-0181, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt Vidzemes apgabaltiesas iecirkľa Nr. 98 Zvērinātam tiesu izpildītājam 

Zanei Filatovai, juridiskā adrese: Kārļa iela 3, Valmiera, LV-4201. 

 

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

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloţa ielā 13a. 

19. Par ciema statusa atcelšanu   

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāja Andra 

Simtnieka 18.05.2011. iesniegumu „Par ciema statusu likvidēšanu” ar lūgumu apstiprināt 

Madonas novada Sarkaľu pagastā ciema statusu apdzīvotajām vietām „Biksēre”, „Poļvarka” 

un „Sarkaľi” un atcelt ciema statusu šādām apdzīvotajām vietām: Aizkuja, Bāguľi, Bērzmilni, 

Buliľi, Caurvēderi, Dravnieks, Jaunpatkule, Klaucēni, Krieviľi, Patkule, Silnieki, Siļķava, 

Sprīzdāni, Stiprie. Vēstulei pievienoti izkopējumi no Sarkaľu pagasta plānotās teritorijas 

izmantošanas kartes, kur norādīts Biksēres, Poļvarkas un Sarkaľu ciemu robeţas. 

Saskaľā ar Sarkaľu pagasta Teritorijas plānojuma 2008.-2020. „Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (apstiprināti 17.07.2008. ar Sarkaľu pagasta padomes 

lēmumu Nr.2, protokols Nr.9), Sarkaľu pagastā bijušo septiľpadsmit ciemu vietā ir 

apstiprināti trīs ciemi „Biksēre”, „Poļvarka” un „Sarkaľi”.  

Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11. panta 

pirmo daļu (Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeţa un pamatota ciema izveides 

nepieciešamība) un Sarkaľu pagasta Teritorijas plānojuma 2008.-2020. saistošiem 

noteikumiem Nr.2008/9 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, 

ľemot vērā Teritoriālo un vides jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 11 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Vanda MADERNIECE, Ruta 

VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); PRET - NAV; ATTURAS - NAV; Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada Sarkaľu pagastā ciema statusu apdzīvotajām vietām 

„Biksēre”, „Poļvarka”, „Sarkaľi”. 

 

2. Atcelt ciema statusu šādām apdzīvotajām vietām Sarkaľu pagastā, Madonas novadā: 

Aizkuja, Bāguľi, Bērzmilni, Buliľi, Caurvēderi, Dravnieks, Jaunpatkule, Klaucēni, 

Krieviľi, Patkule, Silnieki, Siļķava, Sprīzdāni, Stiprie. 

20. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 16.11.2010. sēdes lēmumā (Protokols 

Nr. 22, 2.p.) „‟Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu Ļaudonas pagasta 

Ļaudonas ciemam un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai‟‟ 

Ziľo: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

2010.gada 16.novembrī ar Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumu 

tika apstiprināts tehniski ekonomiskais pamatojums projektam „‟Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā II kārta‟‟.  

Projekts izvērtēšanai LR Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijā tika 

iesniegts 2011.gada februārī. 

Ar 2011.gada 1.janvāri stājās spēkā izmaiľas likumā „‟Par pievienotās vērtības nodokli‟‟, 

kas noteica Pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi 22% apmērā apliekamiem darījumiem.  

Izskatījusi precizēto lēmuma projektu, ľemot vērā LR Vides aizsardzības un Reģionālās 

attīstības ministrijas 12.05.2011. lēmumā Nr.406 par ERAF projekta „‟Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā II kārta‟‟ 

apstiprināšanu ar nosacījumu norādīto, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS),  

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

1.Veikt grozījumus 16.11. 2010.gada domes lēmumā (protokols nr.22, 2.p.) un apstiprināt 

šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 428 708,00 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 
 

351 400,00 
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   Pašvaldības budţets 52 710,00 

   ERAF finansējums 298 690,00 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 77 308,00 

 

21. Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumā “Par Ļaudonas 

pagasta pārvaldes un tās iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas 

apjomiem”  

Ziľo: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

 Noklausījusies Ļaudonas pagasta pārvaldes Ilzes Dreimanes sniegto informāciju, 

ľemot vērā Teritoriālo un vides jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 14 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS); PRET - NAV; ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Papildināt domes lēmuma “Par Ļaudonas pagasta pārvaldes un tās iestāţu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem” (apstiprināti Madonas novada pašvaldības 

domes 27.01.2010. Protokols Nr.3, 16.p.) telpu nomas pakalpojumus ar 17.1.punktu:  

 

„17.1. Vidusskolas telpu (klašu, foajē) noma nometnēm u.c. pasākumiem 1,30 LVL (viens 

lats 30 santīmi) par diennakti vienai personai”.  

22. Par parāda segšanu par dzīvokļa apsaimniekošanu Lazdonas pagastā 

ZIĽO – Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 18.05.2011. Madonas novada Lazdonas pagasta pārvaldē ir saľemta SIA „Lazdonas KSU” 

18.05.2011. vēstule Nr.49, kurā lūgts pašvaldībai samaksāt mirušā dzīvokļa īrnieka ..... parādu 

par apsaimniekošanu  Ls 188,76 (viens simts astoľdesmit astoľi lati 76 santīmi). ...... miris 

28.03.2011.  

Noklausījusies Jāna Rieksta ziľojumu, uzklausot deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 

14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS); PRET – NAV; ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 Segt SIA „Lazdonas KSU” par pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa ar adresi 

.......Lazdona, Lazdonas pagasts, īrnieka ....... parādu par apsaimniekošanu Ls 188,76 (viens 

simts astoľdesmit astoľi lati 76 santīmi) apmērā no Lazdonas pagasta pārvaldes dzīvokļu 

uzturēšanas fonda līdzekļiem.   

23. Par līdzdalības maksājumu 

ZIĽO - Egita BERELE sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem 

 Noklausījusies Egita Bereles informāciju , ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) PRET – NAV; ATTURAS - NAV ,Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Segt viesošanās viesģimenē Francijā līdzdalības maksājumu Ls 255,00 (divi simti 

piecdesmit pieci lati) par ceļa izdevumiem no Madonas pilsētas nesadalītajiem līdzekļiem. 

24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldības dome izskatīja Aronas pagasta pārvaldes 2011.gada 

11.maija iesniegumu Nr.ARO/1-13.2/10/241 ar lūgumu, pieľemt lēmumu par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2009.gada 

31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā 

īpašuma valsts informācijas sistēmā zemes robeţu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav 

iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par 

samaksu, un to ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs, saglabājot zemes nomas 

pirmtiesības zemes lietotājiem uz lietošanā bijušo zemi un noteikt, ka zemes nomas līgumi 

noslēdzami līdz 2011.gada 1.jūnijam. 

„Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 

25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, 

kuri līdz 2009.gada 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā 

reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts informācijas sistēmā zemes robeţu plānu, bet līdz 

2010.gada 31.maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes 

piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

 Personas, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, saskaľā ar „Valsts un pašvaldības 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2
1
 daļā noteikto, iegūst  

zemes nomas pirmtiesības uz viľam lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgums jānoslēdz 

līdz 2011.gada 1. jūnijam. 

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

pašvaldībai ir jāpieľem un jāiesniedz VZD  lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

bijušajam zemes lietotājam.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma” 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.panta 2
1 

daļu
 
un likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, ľemot vērā  Teritoriālo un vides jautājumu 

komitejas ieteikumus,  atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, 

Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS);   PRET - NAV;  

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

   

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības zemes lietotājiem, kuri līdz 2009.gada 

31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai 

Nekustamā īpašuma valsts informācijas sistēmā zemes robeţu plānu, bet līdz 2010.gada 

31.maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu 

īpašumā par samaksu: 

1.1. .........Madona, Madonas novads, uz nekustamo īpašumu ....... zemes gabals Nr.136 ar 

kadastra apzīmējumu 7042 010 0394 un platību 0.0476 ha. 

1.2. ........, reģistrācijas Nr.57101005331, juridiskā adrese: ........... Aronas pagasts, 

Madonas novads, uz nekustamo īpašumu ........ ar kadastra apzīmējumu 7042 006 

0515 un platību 3.5 ha. 

1.3. ............deklarētās dzīvesvietas adrese: ....... Aronas pagasts, Madonas novads, uz 

nekustamiem īpašumiem: „Meţāres” ar kadastra apzīmējumu 7042 005 0120 un 

platību 3.8 ha un „Ozollīči” ar kadastra apzīmējumu 7042 005 0313 un platību 9.62 

ha. 

1.4. ................... Aronas pagasts, Madonas novads, uz nekustamo īpašumu ......... ar 

kadastra apzīmējumu 7042 002 0169 un platību 0.3675 ha, 7042 002 0221 un platību 

0.59 ha. 

1.5. ........ mantiniekiem uz nekustamo īpašumu „Kalves 8” ar kadastra apzīmējumu 7042 

008 0214 un platību 3.2 ha. 
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2. Noteikt, ka sekojošas zemes vienības:  

 

Kadastra apzīmējums Platība 

7042 010 0394 0.0476 ha 

7042 006 0515 3.5 ha 

7042 005 0120 3.8 ha 

7042 005 0313 9.62 ha 

7042 002 0169 

7042 002 0221 

0.3675 ha 

0.59 ha 

7042 008 0214              3.2 ha 

 ir pašvaldībai piekritīgā zeme.  

 

3. Personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, saskaľā ar „Valsts un pašvaldības 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2
1
. daļā noteikto, 

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

jānoslēdz līdz 2011.gada 1. jūnijam. 

 

4. Uzdot Aronas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumu 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. 

25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  

Ziľo: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome ir saľēmusi Aronas pagasta pārvaldes 2011.gada 

11.maija iesniegumu Nr.ARO/1-13.2/10/242 ar lūgumu, pieľemt lēmumu par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2007.gada 

30.novembrim nav iesnieguši Valsts zemes dienestā iesniegumu lēmuma pieľemšanai par 

zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai īpašums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas 

reģistrā un tā ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs, saglabājot zemes nomas 

pirmtiesības zemes lietotājiem uz lietošanā bijušo zemi un noteikt, ka zemes nomas līgumi 

noslēdzami līdz 2011.gada 1.jūnijam. 

„Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 

25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka fiziskajām un juridiskajām personām, kam zeme 

piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes pastāvīgais lietotājs līdz pabeigšanas datumam 

2007.gada 30.novembrim, nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu vai tas nav iekļauts 

Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. 

 Personas, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, saskaľā ar „Valsts un pašvaldības 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2
1
 daļā noteikto, iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz viľam lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgums jānoslēdz 

līdz 2011.gada 1. jūnijam. 

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

pašvaldībai ir jāpieľem un jāiesniedz VZD lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

bijušajam zemes lietotājam.  

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.panta 2
1 

daļu
 
un likuma „Par zemes 

reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, ľemot vērā Teritoriālo un vides 

jautājumu komitejas ieteikumus,  atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, , Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) ;   

PRET - NAV ;  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
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Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības zemes lietotājiem, kuri līdz 2007.gada 

30.novembrim nav iesnieguši Valsts zemes dienestā iesniegumu lēmuma pieľemšanai par 

zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai īpašums nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas 

reģistrā:  

1.1. ...................... „Lautere”, Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads, uz nekustamo 

īpašumu ............. ar kadastra apzīmējumu 7042 002 0101 un platību 10.626 ha, 7042 

002 0222 un platību 2.6 ha. 

1.2. .............. Cesvaines novads, ................. Cesvaine, Cesvaines novads, .......Cesvaine, 

Cesvaines novads uz kopīpašumu ....... ar kadastra apzīmējumu 7042 004 0122 un 

platību 5.5 ha. 

1.3. ............., Aronas pagasts, Madonas novads, uz nekustamo īpašumu ........... ar kadastra 

apzīmējumu 7042 006 0339 un platību 0.06 ha.  

1.4. ........ uz nekustamo īpašumu ............. ar kadastra apzīmējumu 7042 007 0106 un 

platību 2.7 ha. 

  

2. Noteikt, ka sekojošas zemes vienības:  

 

Kadastra apzīmējums Platība 

7042 002 0101 

7042 002 0222 

10.626 ha 

2.6 ha 

7042 004 0122 5.5 ha 

7042 006 0339 0.06 ha 

7042 007 0106 2.7 ha 

 ir pašvaldībai piekritīgā zeme.  

 

3. Personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, saskaľā ar „Valsts un pašvaldības 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2
1
. daļā noteikto, 

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

jānoslēdz līdz 2011.gada 1. jūnijam. 

 

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

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” nosacījumus. 

26. Par SIA „Ausmupe” iesniegumu 

Ziľo: Voldemārs ŠMUGAIS – Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 26.aprīlī ir saľēmusi SIA „Ausmupe” iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.4./11/1128) par 

Madonas sporta centra kafejnīcas „Zelta loks” maksas par telpu nomu samazināšanu maijā un 

vasaras mēnešos.  

Telpu nomas līgums ar SIA „Ausmupe” ir noslēgts 2009.gada 29.decembrī (Nr.1.2.-5/41-

09) saskaľā ar 02.12.2009. konkursa nolikumu „Par ēdināšanas pakalpojuma organizēšanu 

Madonas sporta centrā”. 

Aprīlī Madonas sporta centrā notika zāles rekonstrukcijas darbi, līdz ar to apmeklētājiem 

bija slēgta. Arī vasaras mēnešos apmeklētāju skaits ir mazāks, līdz ar to ir samazinās 

ienākumi. 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies Voldemāra Šmugā sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas 

ieteikumus,  Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), 
PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Samazināt maksu par telpu nomu Madonas sporta centrā kafejnīcai „Zelta loks” 

2011.gada maijā par 25%,  jūnijā,  jūlijā, augustā par 50%. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai noslēgt papildus vienošanos pie telpu nomas līguma par 

telpu maksas samazinājumu 2011.gada maija, jūnija, jūlija un augusta mēnešos. 

27.  Par Valda Baloža iesniegumu 

ZIĽO: Voldemārs ŠMUGAIS – Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 18.aprīlī ir saľēmusi Valda Baloţa iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.MNP/2.1.3.4./11/1062) par 

Madonas sporta centra trenaţieru zāles maksas par telpu nomu samazināšanu vasaras mēnešos 

un septembrī. Aprīlī nedarbojās 2 trenaţieri. Vasaras mēnešos samazinās apmeklētāju skaits 

līdz ar ir daudz mazāki ienākumi. 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies Voldemāra Šmugā sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas 

ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), 

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

 

Samazināt maksu par telpu nomu Valdim Balodim, Madonas sporta centrā, trenaţieru 

zālei septembrī par 25%. 

 

 Telpu nomas līgums ar Valdi Balodi noslēgts 2010.gada 29.aprīlī (Nr.1.2.-5/113-10), 

2011.gada 15.februārī noslēgta papildus vienošanās (Nr.2.4.7/39-11) par līguma darbības 

pagarināšanu līdz 31.12.2011. un līguma 2.1.punkta par nomas maksu izteikšanu jaunā 

redakcijā, nosakot nomas maksu janvāra, februāra, marta, aprīļa, maija septembra, oktobra, 

novembra, decembra  mēnešos Ls 350,- un  jūnija, jūlija, augusta mēnešos Ls 175,-  

Ľemot vērā noslēgto papildus vienošanos, nav nepieciešams lemt par nomas maksas 

samazinājumu vasaras mēnešos. 

28. Par braucienu uz sanāksmi Zviedrijā sakarā ar ”Skandināvijas kauss – 2012” 

sacensībām distanču slēpošanā Madonā 2012.gada 8.-9.februārī  

ZIĽO: Voldemārs ŠMUGAIS – Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 

 Noklausījusies Voldemāra ŠMUGĀ sniegto informāciju par „Skandināvijas kauss-

2012”sacensībām distanču slēpošanā Madonā 2012.gada 8., 9.februārī, ľemot vērā deputātu 

izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas ieteikumus, Finanšu un attīstības 

komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE,  Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS - 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt līgumu ar Latvijas Slēpošanas savienību par „Skandināvijas kauss - 2012” sacensību 

distanču slēpošanā organizēšanu Madonā 2012.gada 8., 9.februārī. 

 

2. Komandēt uz Zviedriju Madonas novada pašvaldības pārstāvi Agri Lungeviču un 

„Skandināvijas kauss-2012”Madonas posma galveno tiesnesi Gunāru Ikaunieku no 2011.gada 

18.maija līdz 2011.gada 19.maijam, sakarā ar sanāksmi par „Skandināvijas kauss-2012” 

sacensību organizēšanu Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Latvijā(Madona), Igaunijā, sedzot ar 

komandējumu saistītos izdevumus. 
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29. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” 

ZIĽO:  Uldis LIELVALODIS – SIA „Madonas siltums” valdes loceklis 

 Noklausījusies Ulda LIELVALOŢA sniegto informāciju par SIA „Madonas Siltums” 

nepieciešamību ľemt aizdevumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta 

„Siltuma avota uzstādīšana un katlu mājas rekonstrukcija Madonā, Cesvaines ielas katlu 

mājā” un ERAF līdzfinansēta projekta „Siltuma trašu rekonstrukcija Madonas pilsētā” 

realizācijai, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS), PRET – NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 

1. Piekrist sniegt galvojumu SIA „Madonas Siltums”, kura 100% kapitāla daļu pieder 

pašvaldībai, aizľēmumam LVL 1 258 836,57 (Viens miljons divi simti piecdesmit 

astoľi tūkstoši astoľi simti trīsdesmit seši lati, 57 santīmi) apmērā Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Siltuma avota uzstādīšana un katlu mājas 

rekonstrukcija Madonā, Cesvaines ielas katlu mājā” ar kopējo finansējumu 592 541,57 

Ls, tajā skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 193 785,00 Ls, un ERAF līdzfinansēta 

projekta „Siltuma trašu rekonstrukcija Madonas pilsētā”,  ar kopējo finansējumu 

666 295,00 Ls, tajā skaitā ERAF līdzfinansējumu 169 763,00 Ls realizācijai. 

2. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budţetu. 

3. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un garantiju padomi atļaut Madonas novada pašvaldībai 

sniegt galvojumu SIA „Madonas Siltums” aizľēmumam LVL 1 258 836,57 ( Viens 

miljons divi simti piecdesmit astoľi tūkstoši astoľi simti trīsdesmit seši lati, 57 

santīmi) apmērā ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem, aizdevuma termiľu 3 gadi ar 

aizdevuma amortizāciju 15 gados, aizdevuma procentu likmi saskaľā ar atklāta 

konkursa rezultātiem. 

30. Par Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas iesniegumu 

ZIĽO: Māris  GAILUMS – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 3.maijā ir saľēmusi Latvijas Nedzirdīgo sporta 

federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā  

Nr.MNP/2.1.3.1./11/1201) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas Nedzirdīgo basketbola 

komandas dalībnieku Mareku Antonovu, sakarā ar starpvalstu basketbola sacensībām 

2011.gada 28., 29.maijā Igaunijā (Tartu). 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies Māra GAILUMA sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas 

ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), 

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

 Atbalstīt Mareka Antonova piedalīšanos starpvalstu sacensībās basketbolā 2011.gada 

28.-29.maijā Igaunijā (Tartu), 

1. Piešķirt finansējumu Ls 130,00 (viens simts trīsdesmit latu) apmērā dalībai 

sacensībās, atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības 

sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”. 

2. Pārskaitīt Ls 130,00 (viens simts trīsdesmit latus) Latvijas Nedzirdīgo sporta 

federācijai. 

31. Par Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu 

ZIĽO: Māris  GAILUMS – sporta darba organizators 
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Madonas novada pašvaldība 2011.gada 21.martā ir saľēmusi Latvijas Orientēšanās 

federācijas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā  

Nr.MNP/2.1.3.1./11/766) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas izlases komandas dalībnieku 

Ģirtu Ļeontjevu , sakarā ar Pasaules skolēnu čempionātu orientēšanās sportā 2011.gada 21., 

27.maijā Itālijā(Trentino). 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies Māra GAILUMA sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas 

ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), 

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

1. Atbalstīt Ģirta Ļeontjeva piedalīšanos Pasaules skolēnu čempionātā 

 orientēšanās  sportā 2011.gada 21.- 27.maijā Itālijā (Trentino) 

2. Piešķirt finansējumu Ls 140,00 apmērā dalībai sacensībās, atbilstoši saistošajiem 

noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un naudas 

balvām”. 

3. Pārskaitīt Ls 140,00 (viens simts četrdesmit latu) Latvijas Orientēšanās federācijai. 

32. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 

"Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - I kārta" priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai 

ZIŅO – Nauris VOLKOVS - Attīstības nodaļas vadītājs 

Nauris Volkovs ziľo, ka 2011.gada 18.aprīlī ir uzsākta ERAF projekta 

Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 "Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - I kārta" 

ieviešana. Projekta ietvaros ir noslēgti līgumi par kopējo summu Ls 879025,55. Līgumi par 

projektēšanas darbiem par kopējo summu Ls 12832,05 ir apmaksāti līdz projekta uzsākšanai. 

Projekta ietvaros no ERAF līdzfinansējuma un valsts budţeta dotācijas ir saľemts avansa 

maksājums Ls 306435,00 apmērā. Atlikusī summa projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai Ls 559758,50 apmērā ir jānodrošina Madonas novada pašvaldībai. 

Noklausoties Naura VOLKOVA sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma 

iesniegumu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, 

atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS), PRET – NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:    
ERAF Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 "Madonas pilsētas tranzīta ielu 

rekonstrukcija - I kārta" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt 

ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 559758,50 apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi un 

atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

1. Aizľēmumu sākt lietot 2011.gada jūlija mēnesī un pilnībā apgūt 2011.gadā. 

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

aizľēmuma ľemšanu LVL 559758,50 apmērā ERAF Projekta 

Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 "Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - I 

kārta" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

3. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

33. Par žoga pārcelšanu un apstādījumu izciršanu ERAF projekta 

Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 "Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - I 

kārta" ietvaros 

ZIĽO – Nauris VOLKOVS - Attīstības nodaļas vadītājs 
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Nauris Volkovs ziľo, ka 2011.gada 18.aprīlī ir uzsākta ERAF projekta 

Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 "Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - I kārta" 

ieviešana. Kā viena no aktivitātēm ir paredzēta rotācijas apļa pie Autoceļa P-37 Pļaviľas – 

Madona – Gulbene maršruta – loka pie iebraukšanas Madonā no Pļaviľu puses 

rekonstrukcija. Lai realizētu projektu nepieciešams daļēji nojaukt ţogu, kas atrodas uz 

Madonas novada pašvaldības piederoša zemes gabala „Rīgas iela, Madona” ar kadastra 

Nr.70010011286 izvietoto ţogu un apstādījumus, kurus visticamāk ierīkojis blakusesošā 

dzīvojamās mājas apbūves gabala pēc adreses Madonā, Rīgas ielā 45 īpašnieks. Saskaľā ar 

pastāvošo likumdošanu ţogs uzskatāms par nelikumīgu būvi, un apstādījumus drīkstētu 

novākt zemes īpašnieks (t.i. Madonas novada pašvaldība), ja tie traucē ielas izbūvei. 

 Noklausoties Naura VOLKOVA sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības 

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

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), 

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

 

 1. ERAF Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/007 "Madonas pilsētas tranzīta ielu 

rekonstrukcija - I kārta" ieviešanai atļaut pārcelt esošo ţogu, kas atrodas uz Madonas novada 

pašvaldībai piederošā īpašuma „Rīgas iela, Madonā” ar kadastra numuru 70010011286. 

2.Lēmuma izpildi uzdot Madonas novada pašvaldības Madonas pilsētas īpašumu 

uzturēšanas nodaļai. 

34. Par finansējuma piešķiršanu Madonas mākslas skolai 

ZIĽO – Biruta VINDELE – finanšu nodaļas vadītāja 

 Noklausījusies Birutas VINDELES sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, 

ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis 

VUCĀNS);PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
1. Palielināt ieľēmumus no pašvaldības mantas realizācijas par Ls 414.00 (četri simti 

četrpadsmit lati) 

2. Piešķirt papildus Madonas mākslas skolai materiālu iegādei Ls 414,00 (četri simti 

četrpadsmit lati) 

35. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem 

ZIĽO – Biruta VINDELE – finanšu nodaļas vadītāja 

 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 budţetiem” 

37. pantu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), 

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

 

   Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17  „Par Madonas novada pašvaldības 2010.gada  

budţeta grozījumiem”  (Pielikumā) 
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36. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102  

"Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā" 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

 ZIĽO – Gints HERMANIS – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciālists 

Gints Hermanis ziľo, ka ir uzsākta ERAF projekta 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā" ieviešana. Projekta ietvaros ir noslēgts projektēšanas 

līgums par summu bez PVN LVL 2995,00, ar 22% PVN LVL 3653,90 (projekta pieteikumā 

bez PVN LVL 2000,00, ar 21% PVN LVL 2440). Projekta ietvaros ir plānots noslēgt vēl 

sekojošus līgumus: 

1) būvprojekta ekspertīzes līgumu par summu bez PVN LVL 400 ar 22% PVN LVL 

488; 

2) autoruzraudzības līgumu par summu bez PVN LVL 5000 ar 22% PVN LVL 

6100,00 (projekta pieteikumā bez PVN LVL 5000, ar 21% PVN LVL 6050,00);  

3) būvuzraudzības līgumu par summu bez PVN LVL 2950 ar 22% PVN LVL 3599,00 

(projekta pieteikumā bez PVN LVL 5000, ar 21% PVN LVL 6050,00);  

4) būvdarbu līgumu par summu bez PVN 366924,57 ar 22% PVN LVL 447647,98 

(projekta pieteikumā bez PVN LVL 333360, ar 21 % PVN LVL 406699,20). 

 Kopējā noslēgto un plānoto līgumu summa sastāda LVL 457834,98. Projekta ietvaros 

no ERAF līdzfinansējuma ir saľemts avansa maksājums LVL 149162,25 apmērā. Atlikusī 

summa projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai LVL 308672,73 apmērā ir 

jānodrošina Madonas novada pašvaldībai. 

   Noklausoties Ginta Hermaľa sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma 

iesniegumu un ľemot vērā deputātu komentārus, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Bruno 

KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS,  Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE,  

Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 "Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā" būvdarbu finansējuma apjomu 

bez PVN LVL 366924,57 apmērā, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 

285502,25  apmērā, pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 50382,75 un 

pašvaldības neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 31039,57 apmērā. 

1. ERAF Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 "Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā" priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 

308672,73 apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts 

kases noteikto procentu likmi. 

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

kredīta ľemšanu LVL 308672,73 apmērā ERAF Projekta 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

3.  Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

37. Par līguma Nr. 1.2-4/30-10 “Par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem 

Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās” pagarināšanu ar SIA CB 

 ZIĽO – Gints HERMANIS – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciālists  

 



 25 

SIA “CB” būvdarbu līgums ir pagarināts divas reizes. Būvdarbi bija jāpabeidz līdz 

31.05.2011. Līdz 01.05.2011. būvdarbu veicējam bija jāpabeidz visi iekšējie darbi un maija 

mēnesī jāveic tikai ēku ārējo fasāţu dekoratīvā apmetuma uzklāšanas darbi; ēku ārējo fasāţu 

dekoratīvā apmetuma krāsošanas darbi; ēku ārējo apmaļu apdares un izveides darbi. Uz 

01.05.2011. tas tika paveikts tikai vienā objektā. SIA “CB” 23.05.2011. iesniedza iesniegumu 

pagarināt darbu izpildes un nodošanas termiľu līdz 23.08.2011. Vēstulē būvdarbu veicējs 

izdara nepamatotus apgalvojumus par kavējuma iemesliem un apgalvo, ka uz 31.05.2011. ir 

gatavs nodot ekspluatācijā deviľus objektus. Iespējams vēstules autors nav apsekojis minētos 

būvobjektus, tāpēc izdara tik optimistiskus apgalvojumus. Uz 23.05.2011. plkst. 17:30 

apsekojot minētos objektus, redzot kādā ritmā tiek veikti būvdarbi, iespējams, ka uz 

31.05.2011. darbi būs pabeigti divos, maksimums, trijos objektos.  

Izskatot jautājumu par līguma termiľa pagarināšanu jāľem vērā apstāklis, ka 01.06.2011. 

Madonas novada pašvaldībai beidzas līgumsaistības ar būvuzraudzības veicējiem. Pagarinot 

būvdarbu veikšanas līgumu Madonas novada pašvaldībai būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. Ieteikums, slēdzot līguma pagarinājumu minētas 

papildus izmaksas piestādīt būvdarbu veicējam. 

 Noklausoties Ginta Hermaľa sniegto informāciju un ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

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

Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET – 1 (Vineta LAMBERTE), ATTURAS – 1 (Andris 

SAKNE), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Uzdot Madonas novada pašvaldības Attīstības un juridiskajai nodaļai sagatavot līguma 

papildvienošanos par būvdarbu pabeigšanas termiľa pagarināšanu līdz 2011.gada 23. 

augustam. 

2. Pirms vienošanās parakstīšanas SIA “CB” ir jāiesniedz aktualizēts darbu veikšanas grafiks. 

3. SIA “CB” līdz 30.05.2011. plkst. 17.00 jāiesniedz atbilstoši noformētu bankas izdotu 

līgumsaistību nodrošinājuma garantiju un apdrošināšanas kompānijas izsniegtu 

apdrošināšanas polisi. 

4. Pie Līguma papildvienošanās paredzēt, ka par katru nepabeigtu būvobjektu būvdarbu 

veicējs katru mēnesi apmaksā papildus 50% no būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksām pasūtītājam, kas mēnesī bez PVN 22 % sastāda  Ls 110,00, ar PVN Ls 128,10.  

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

ZIĽO – Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs, zemes dienesta vadītājs 

    Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta 1. punkta, 2010. 

gada 23. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 193 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 16.5. punktu un 2006. gada 20. jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.2. punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); PRET – NAV; ATTURAS – 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Saskaľā ar Lazdonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7066 003 0034 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, kur 

galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība NĪ LM kods 0201 

 2. Saskaľā ar Lazdonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7066 003 0072 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, kur 

galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība NĪ LM kods 0201 
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3. Saskaľā ar Aronas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7042 009 0072 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, kur 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪ LM kods 0101 

4. Saskaľā ar Aronas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7042 005 0142 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, kur 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪ LM kods 0101 

5. Saskaľā ar Aronas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7042 006 0159 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪ LM kods 0601 

6. Saskaľā ar Aronas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7042 006 0220 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪ LM kods 0601 

7. Saskaľā ar Aronas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7042 006 0341 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪ LM kods 0601 

8. Saskaľā ar Aronas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7042 006 0291 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪ LM kods 0601 

9. Saskaľā ar Aronas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7042 006 0783 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪ LM kods 0601 

10. Saskaľā ar Aronas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7042 006 0366 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪ LM kods 0601 

11. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 003 0043 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

12. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 006 0073 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

13. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 003 0069 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

14. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0208 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

15. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0227 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

16. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0420 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

17. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0508 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

18. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 004 0098 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

19. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0207 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 
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20. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 003 0520 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

21. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 013 0086 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

22. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 014 0162 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

23. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0417 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

24. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 011 0102 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

25. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0320 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

26. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0443 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

27. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0375 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

28. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0338 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

29. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0439 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

30. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0169 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

31. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0211 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

32. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 003 0051 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

33. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 004 0150 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

34. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 007 0293 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

35. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 009 0116 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 

36. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 002 0112 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 
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37. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 010 0168 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 

38. Saskaľā ar Ļaudonas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7070 013 0150 noteikt zemes lietošanas mērķi – derīgo 

izrakteľu ieguves teritorijas  NĪ LM kods 0401 

39. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 005 0080 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

40. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 014 0052 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

41. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 008 0029 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 

42. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 012 0090 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

43. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 010 0046 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

44. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 004 0046 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

45. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 015 0046 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

46. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 005 0124 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

47. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 009 0103 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

48. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 005 0064 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

49. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 015 0065 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

50. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 017 0106 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

51. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 014 0042 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

52. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 007 0347 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

53. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 005 0036 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 
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54. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 009 0084 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 

55. Saskaľā ar Liezeres pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7068 017 0049 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 

56. Saskaľā ar Ošupes pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7082 014 0022 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 

57. Saskaľā ar Ošupes pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7082 006 0074 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 

58. Saskaľā ar Ošupes pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7082 013 0255 noteikt zemes lietošanas mērķi – pārējā 

lauksaimnieciskajā raţošanā izmantojamā zeme  NĪ LM kods 0105 

59. Saskaľā ar Ošupes pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7082 013 0272 noteikt zemes lietošanas mērķi – pārējā 

lauksaimnieciskajā raţošanā izmantojamā zeme  NĪ LM kods 0105 

60. Saskaľā ar Sarkaľu pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7090 002 0144 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

61. Saskaľā ar Sarkaľu pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7090 003 0119 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

62. Saskaľā ar Sarkaľu pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7090 002 0117 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

63. Saskaľā ar Sarkaľu pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7090 006 0095 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

64. Saskaľā ar Sarkaľu pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7090 003 0102 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101 

65. Saskaľā ar Sarkaľu pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7090 004 0355 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201 

66. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 009 0006 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201, 6,5 ha, zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101, 30,4ha. 

67. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 008 0023 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201. 

68. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 002 0102 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201, 7,4 ha, zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101, 15,3ha. 

69. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 002 0119 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪ LM kods 0201, 8,4 ha, zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101, 5,55ha. 

70. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 002 0130 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
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kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪLM kods 0201, 8,4 ha, zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101, 4,9ha. 

71. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 008 0053 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪLM kods 0201, 3,7 ha, zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101, 5,0ha. 

72. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 005 0262 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

73. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 003 0137 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪLM kods 0201.  

74. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 005 0317 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

75. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 006 0046 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪLM kods 0201, 2,0 ha, zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪ LM kods 0101, 2,7ha. 

76. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 001 0036 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

77. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 002 0104 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪLM kods 0201. 

78. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 005 0304 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

79. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 005 0332 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪLM kods 0201. 

80. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 004 0168 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪLM kods 0201. 

81. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 004 0116 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

82. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 008 0113 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

83. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 002 0100 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība  NĪLM kods 0201. 

84. Saskaľā ar Dzelzavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7050 002 0092 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

85. Saskaľā ar Kalsnavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7062 011 0480 noteikt zemes lietošanas mērķi –individuālo 

dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601. 

86. Saskaľā ar Kalsnavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7062 010 0014 noteikt zemes lietošanas mērķi –individuālo 

dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601. 
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87. Saskaľā ar Mētrienas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7076 008 0217 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

88. Saskaľā ar Mētrienas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7076 006 0101 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

89. Saskaľā ar Mētrienas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7076 002 0014 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

90. Saskaľā ar Mētrienas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7076 005 0100 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

91. Saskaľā ar Mētrienas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7076 004 0084 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

92. Saskaľā ar Mārcienas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7074 003 0130 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

93. Saskaľā ar Mārcienas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7074 004 0109 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

94. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 001 0134 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

95. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 005 0113 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

96. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 006 0066 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

97. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 008 0225 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

98 Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 008 0355 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

99. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 007 0079 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

100. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 008 0342 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

101. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 008 0400 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

102. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 008 0349 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

103. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 008 0429 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 
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104. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 007 0160 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

105. Saskaľā ar Barkavas pagasta teritoriālo plānojumu nekustamam īpašumam zemes 

gabalam kadastra apzīmējums 7044 012 0121 noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  NĪLM kods 0101. 

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO – Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs, zemes dienesta vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi VSIA Latvijas Valsts mērnieks 05.05.2011. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.2.\11\1220 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Vanagi” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

 Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu - zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvo aktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, 

Gunita KĻAVIĽA, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); 

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

 

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

kadastra Nr.70700090013 sadalīšanai.  

 2. Atdalāmajam  zemes gabalam  1,4ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  1,4 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12030303 – pašvaldības autoceļa 30 m aizsargjosla. 

120402 – sakaru tīklu gaisvadu līnijas 2 m aizsargjosla. 

12050101 – elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 13 m aizsargjosla. 

120402 – sakaru tīklu gaisvadu līnijas 2 m aizsargjosla. 

 

          3. Atdalāmajam zemes īpašumam ar  zemes vienībām  10,5ha platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi  0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

          3.1. Zemes vienībai  10,5ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

12030303 – pašvaldības autoceļa 30 m aizsargjosla. 

120402 – sakaru tīklu gaisvadu līnijas 2 m aizsargjosla. 

         4. Atdalītajam zemes īpašumam 10,5 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Aivas 2”, 

Ļaudonas pagasts, Madonas novads. 

 

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

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

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

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO – Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs, zemes dienesta vadītājs 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA LIVLAND  04.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.1.\11\1007 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Koderes” 

Liezeres pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

 Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu - zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvo aktu, atklāti balsojot: : PAR –  11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, 

Gunita KĻAVIĽA, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); 

PRET – NAV; ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Koderes” zemes vienības  

kadastra Nr.70680170086 sadalīšanai.  

 2. Atdalāmajam  zemes gabalam  1,5ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  1,5 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20.kV – 0,11ha. 

          3. Atdalāmajam zemes īpašumam ar  zemes vienībām  21,00 ha platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

          3.1. Zemes vienībai  21,00 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

110907- aizsargjoslas teritorija gar stingra reţīma pazemes ūdens ľemšanas vietu 0,03ha. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras autoceļu V853 – 0,85ha. 

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kv – 0,76ha. 

14010102 – aizsargjoslas teritorija gar valsts nozīmes kultūras pieminekli – 1,94ha. 

150301  – ceļa servitūts par labu zemes gabalam „Koderes – 0,09ha. 

 

         4. Atdalītajam zemes īpašumam 21,00 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Lejas līči”, 

Liezeres pagasts, Madonas novads. 

 

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

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

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

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO – Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs, zemes dienesta vadītājs 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA Geo SIJA  24. 05. 2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2\11\1424 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Lazdas” un 

„Kļaviľas” Ošupes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

 Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu - zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvo aktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, 

Gunita KĻAVIĽA, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); 

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

 

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

kadastra Nr.70820100005.sadalīšanai un nekustamā īpašumu „Kļaviľas” zemes vienības  

kadastra Nr.70820100064 sadalīšanai.  

 2. Paliekošajam zemes gabalam „Lazdas” 2,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas 

mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  2,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20.kV – 0,1ha. 

150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,5 ha. 

          3. Paliekošajam zemes gabalam „Kļaviľas” 7,7 ha. platībā noteikt zemes lietošanas 

mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

          3.1. Zemes vienībai  7,7 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

110401- regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija  0,4 ha. 

          4. No īpašuma „Kļaviľas ” un „Lazdas” atdalītiem zemes gabaliem izveidot vienu 

zemes vienību  2,5 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

          4.1. Zemes vienībai  2,5 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

110401- regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija 0,1ha. 

150301  – ceļa servitūta teritorija –. 

         4.2. Atdalītajam zemes īpašumam 2,5 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Lazdiľas”, 

Ošupes pagasts, Madonas novads. 
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Lēmums stājas spēkā saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.,2. daļu. 

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

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

42. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprināti ar Madonas novada domes 2009. gada 

29. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 17. p.) 

ZIĽO – Vineta LAMBERTE -  Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
 

  Madonas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

Vinetas Lambertes 2011.gada 20.maijā iesniegto iesniegumu par nepieciešamību veikt 

grozījumus nolikumā „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem”. 

 Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām‟‟ 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas otro punktu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); PRET - NAV, ATTURAS - 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus nolikuma „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 8.punktā, nosakot pakalpojumos par maksu 

10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojumu veids Maksa 

Ls 

Maksas atvieglojumi 

10. Dzimšanas, laulības, miršanas 

apliecību izsniegšana vāciľos  

0,82 nav 

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar to pieľemšanas brīdi. 

43. Par grozījumiem MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.17 „PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU 

DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ” (26. 11. 2009.) 

ZIĽO: Vineta LAMBERTE –Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

 

Noklausījušies Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas Vinetas LAMBERTES 

ziľojumu, kā arī ľemot vērā Sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, pamatojoties likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.b punktu, 16.punktu; 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 7.panta sesto daļu, 9.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu,15.pantu, 

17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo daļu, 27.panta otro daļu un likuma 

“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 6.pantu, 7.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto 

daļu, 10.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, 

Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18 „Par grozījumiem 

Madonas novada pašvaldības 2009.gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „PAR 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU 

RISINĀŠANĀ”. (saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pielikumā). 
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1. Uzdot Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 

triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

2. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieľemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā 

noteiktajā termiľā atzinums nav nosūtīts, uzdot Administratīvajai nodaļai publicēt 

saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Madonas novada vēstnesis”. 

3. Informāciju tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to 

paskaidrojuma rakstu pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas novada vēstnesī”. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ā.Vilšķērstam. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksts. 

44. Par studiju kredīta galvojuma atcelšanu Dainim PURENAM 

ZIĽO – Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 

 Noklausījusies Solvitas SERŢĀNES ziľojumu, saskaľā ar likuma „Par pašvaldību 

budţetiem” 26.panta pirmo daļu – galvojumus pašvaldības var sniegt šajā likumā un Ministru 

Kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā; 

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

daļu – pašvaldībām, izľemot šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un citos likumos 

paredzētajos gadījumos, ir aizliegts izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus vai 

garantijas; saskaľā ar trešo daļu – šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz galvojumiem, 

kurus pašvaldība dod par tām parāda saistībām, ko studējošais uzľemas Augstskolu likumā 

noteiktā studiju kredīta un studējošā kredīta saľemšanai no kredītiestādes; „Augstskolu 

likuma” 79.pantu – akreditētās studiju programmās studējošiem ir tiesības pretendēt uz studiju 

un studējošo kredītu – aizdevumu no valsts budţeta vai kredītiestāţu līdzekļiem ar valsts 

galvojumu studējošiem, lai segtu maksu par studijām vai sociālo vajadzību nodrošināšanai; 

atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
  Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 28.04.2011. lēmumu (protokols Nr.9, 27.p.) par 

studiju kredīta galvošanu Dainim PURENAM. 

45. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu nolikumos 

ZIĽO: Juridiskās nodaļas vadītāja Evita ZĀLE 

 Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības darbības laikā veiktās strukturālās izmaiľas, 

ir nepieciešamība veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalţu nolikumos. 

 Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 8.punktu - tikai dome var 

izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, 

biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāţu nolikumus. 

 Noklausījusies Evitas Zāles sniegto informāciju, saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, ľemot vērā Teritoriālās un vides attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta 

VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, 

Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Veikt grozījumus Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes nolikumā (apstiprināts 

ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.):  

1.1. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

1.2. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

1.3. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

1.4. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

1.5. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

2. Veikt grozījumus Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes nolikumā (apstiprināts 

ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.):  

2.1. izteikt nolikuma 4.6.punktu šādā redakcijā: 

 „Barkavas pansionāts”; 

2.2. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

2.3. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

2.4. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

2.5. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

2.6. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

3. Veikt grozījumus Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvaldes nolikumā 

(apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.4, 2.p.):  

3.1. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

3.2. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

3.3. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

3.4. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

3.5. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

4. Veikt grozījumus Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvaldes nolikumā 

(apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.4, 2.p.):  

4.1. izteikt nolikuma 4.6.punktu šādā redakcijā: 

 „Dzelzavas pansionāts”; 

4.2. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

4.3. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

4.4. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

4.5. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 
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4.6. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

 

5. Veikt grozījumus Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldes nolikumā 

(apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.4, 2.p.):  

5.1. izteikt nolikuma 4.2.punktu šādā redakcijā: 

„Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis Pūks””; 

5.2. izteikt nolikuma 4.3.punktu šādā redakcijā:  

„Kalsnavas pagasta bibliotēka”; 

5.3. svītrot nolikuma 4.6.punktu; 

5.4. svītrot nolikuma 4.7.punktu; 

5.5. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

5.6. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

5.7. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

5.8. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

5.9. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

 

6. Veikt grozījumus Madonas novada Lazdonas pagasta pārvaldes nolikumā (apstiprināts 

ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.):  

6.1. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

6.2. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

6.3. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

6.4. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

6.5. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

 

7. Veikt grozījumus Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes nolikumā 

(apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.4, 2.p.):  

7.1. izteikt nolikuma 4.2.punktu šādā redakcijā:  

„Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Brīnumdārzs””; 

7.2. izteikt nolikuma 4.6.punktu šādā redakcijā:  

„Ļaudonas pansionāts”; 

7.3. izteikt nolikuma 4.7.punktu šādā redakcijā:  

„Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs”; 

7.4. svītrot nolikuma 4.8.punktu; 

7.5. svītrot nolikuma 4.9.punktu; 

7.6. svītrot nolikuma 4.10.punktu; 

7.7. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

7.8. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 
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7.9. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

7.10. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

7.11. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

7.12. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

8. Veikt grozījumus Madonas novada Liezēres pagasta pārvaldes nolikumā (apstiprināts 

ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.):  

8.1.izteikt nolikuma 4.1.punktu šādā redakcijā: 

„Liezēres pamatskola”; 

8.2.svītrot nolikuma 4.2.punktu; 

8.3.svītrot nolikuma 4.6.punktu; 

8.4.papildināt nolikumu ar 4.10.punktu: 

„Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli””; 

8.5.svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

8.6.izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

8.7.svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

8.8.izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

8.6. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

9. Veikt grozījumus Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes nolikumā 

(apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.4, 2.p.):  

9.1.svītrot nolikuma 4.5.punktu; 

9.2.svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

9.3.izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

9.4.svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

9.5.izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

9.6. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

 

10. Veikt grozījumus Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes nolikumā 

(apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.4, 2.p.):  

10.1. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

10.2. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

10.3. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

10.4. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  
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„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

10.5. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

11. Veikt grozījumus Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes nolikumā (apstiprināts 

ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.):  

11.1. papildināt nolikumu ar 4.8.punktu:  

 „Aktīvās atpūtas centrs”; 

11.2. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

11.3. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

11.4. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

11.5. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

11.6. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

12. Veikt grozījumus Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldes nolikumā 

(apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.4, 2.p.):  

12.1. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

12.2. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

12.3. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

12.4. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

12.5. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

13. Veikt grozījumus Madonas novada Sarkaľu pagasta pārvaldes nolikumā (apstiprināts 

ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.):  

13.1. svītrot nolikuma 4.5.punktu; 

13.2. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

13.3. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  

„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

13.4. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

13.5. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

13.6. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

 

14. Veikt grozījumus Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldes nolikumā (apstiprināts 

ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (prot.Nr.4, 2.p.):  

14.1. svītrot nolikuma 5.5.punktu; 

14.2. izteikt nolikuma 5.6.punktu šādā redakcijā:  
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„sadarbojoties ar Madonas novada bāriľtiesu, nodrošina bāriľtiesas pakalpojumu 

pieejamību Pārvaldē”; 

14.3. svītrot nolikuma 6.3.punktu; 

14.4. izteikt nolikuma 9.8.punktu šādā redakcijā:  

„pieľem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus”; 

14.5. izteikt nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„Pārvaldes un tai pakļauto iestāţu amata vienību sarakstus un mēnešalgas likmes 

apstiprina Dome.” 

 

Lēmums izsūtāms: pagasta pārvaldēm; juridiskajai nodaļai. 

46. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē projekta Nr.10-05-L32100-000206 "Tiesnešu 

un loģistikas centra ēku jaunbūves sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” teritorijā 

„Biatlona trasē” būvniecība" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

ZIĽO: Nauris VOLKOVS – Attīstības nodaļas vadītājs 

 2010.gada 7.jūnijā LAD pieľēma lēmumu apstiprināt projektu Nr.10-05-L32100-

000206 "Tiesnešu un loģistikas centra ēku jaunbūves sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” 

teritorijā „Biatlona trasē” būvniecība". Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta īstenošanas termiľš ir 

2011.gada 30.decembris. Projekta attiecināmo izmaksu summa – Ls 366 280,99. Projekta 

ietvaros ir noslēgti līgumi par kopējo summu Ls 374‟347,83, tai skaitā Būvniecības līgums Ls 

– 369‟251,50, autoruzraudzības līgums – Ls 1‟846,25, būvuzraudzības līgums – Ls 3‟250,08. 

2010.gada 19.augustā ir saľemts avansa maksājums Ls 54‟942,14. 

Summa, kas Madonas novada pašvaldībai jānodrošina projekta priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai - Ls 319‟405,69 apmērā, tai skaitā:  

1. Projekta neattiecināmo izmaksu finansējums (PVN 22%) – Ls 67 505,35 

2. Projekta līdzfinansējums 25% apmērā no attiecināmo izmaksu summas – Ls 76‟710,62 

3. Projekta attiecināmo izmaksu priekšfinansējums – Ls 175‟189,72.    

 

 Noklausoties Naura VOLKOVA sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma 

iesniegumu un ľemot vērā deputātu komentārus, atklāti balsojot: PAR – 13(Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); 

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

 

1.Lūgt Pašvaldību aizľēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

aizľēmumu ľemšanu Ls 319‟405,69 apmērā Valsts kasē ar noteikto procentu likmi uz 20 

gadiem un atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Tiesnešu un loģistikas centra ēku 

jaunbūves sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” teritorijā „Biatlona trasē” būvniecība” 

īstenošanai. 

2.Aizľēmumu plānots sākt apgūt 2011.gada jūlija mēnesī un pilnībā apgūt 2011.gadā. 

3.Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

47. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē komponentprojekta “Multifunkcionāla 

jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas novadā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 

ZIĽO: Nauris VOLKOVS– Attīstības nodaļas vadītājs 

 2011.gada 31.maijā plānots noslēgt vienošanos par projekta „Multifunkcionāla 

jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas novadā” ieviešanu. Projekts tiek īstenots Latvijas 
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un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai 

mazattīstītos Latvijas reģionos” līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas 

attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātē „Multifunkcionālu jaunatnes 

iniciatīvu centru izveide”. Projektā paredzētais jauniešu centrs tiks izveidots Madonas novada 

pašvaldības kultūras nama sētas korpusā Raiľa ielā 12, Madonā. Projekta īstenošanas termiľš 

- 2012.gada 31.maijs. Projekta attiecināmo izmaksu summa – Ls 75‟955,00. Projekta ietvaros 

paredzēts avansa maksājums – Ls 14‟431, 40.  

Budţeta tāmē 2011gadā plānots apgūt Ls 60‟188, 2012.gadā 59,– Ls 15‟766,41.  

Summa, kas Madonas novada pašvaldībai jānodrošina projekta priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai ir Ls 61‟523,60 apmērā, tai skaitā:  

- Projekta līdzfinansējums 5% apmērā no attiecināmo izmaksu summas – Ls 3‟798,00 

- Projekta attiecināmo izmaksu priekšfinansējums – Ls 57‟725,60.    

 

 Noklausoties Naura VOLKOVA sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma 

iesniegumu un ľemot vērā deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 13(Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS); 

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

 

1. Lūgt Pašvaldību aizľēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

aizľēmumu ľemšanu Ls 61‟523.60 apmērā Valsts kasē ar noteikto procentu likmi uz 20 

gadiem un atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu 

centra izveide Madonas novadā” īstenošanai ( ja tiek noslēgta Vienošanās par projekta 

ieviešanu). 

2.Aizľēmumu plānots sākt apgūt 2011.gada augusta mēnesī un 2011.gadā apgūt Ls 

42‟407.80 un 2012.gadā - Ls 19‟115.80. 

3.Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

48. Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” 

rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un 

„Saulīte” rekonstrukcija” ieviešanas un būvdarba Līguma „Madonas PII „Saulīte” 

rekonstrukcijas būvdarbu izpildi Madonā, Raiņa ielā 17” izpildes termiņu 

ZIĽO: Nauris VOLKOVS – Attīstības nodaļas vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru 06.03.2009 

noslēdza Vienošanos par projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” 

rekonstrukcija” ieviešanu, kurā projekta īstenošanas gala termiľš ir noteikts – 2011.gada 

31.augusts un 24.06.2009 par projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāţu 

„Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ieviešanu, kurā projekta īstenošanas gala termiľš ir 

noteikts – 2011.gada 30. septembris.  

 Līgums Nr.1.2-4/7-09 ar SIA „CB” par Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas 

būvdarbiem tika noslēgts 02.11.2009. Līgumā noteikto darbu izpildes termiľš 10.08.2010. 

Uzsākot būvdarbus tika konstatētas būtiskas kļūdas Tehniskajā projektā, t.i. pamatu 

konstruktīvajos risinājumos. Sakarā ar to, ka konstatētās kļūdas no Autoruzrauga puses (SIA 

„Cers projekti”) netika operatīvi novērstas, Madonas novada pašvaldība pagarināja 

Līgumizpildes termiľu līdz 10.11.2010. 2010.gada vasaras sezonā tika atklātas kļūdas ēkas 

nesošo sienu un kolonu konstruktīvajos risinājumos. Autoruzraugs veica izmaiľas Tehniskajā 

projektā, kā rezultātā pašvaldība 10.11.2010. bija spiesta atkārtoti pagarināt Līgumizpildes 

termiľu ar CIA „CB” līdz 2011.gada 30.jūnijam. 

 2011.gada 02.maijā Madonas novada pašvaldība nosūtīja SIA „CB” vēstuli 

Nr.02.05.2011 Nr.NMP/2.1.3.1./11/1055 ar lūgumu veikt būvdarbus saskaľā ar Līguma 

nosacījumiem, t.i. līdz 30.06.2011. Papildus tajā tika norādīts, gadījumā, ja darbi Objektā 

netiks veikti norādītajā termiľā, pašvaldībai tiks radīti zaudējumi, t.i. papildus izmaksas 
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būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšanai. Papildus izmaksas, kas var rasties 

pašvaldībai būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšanai, ir ~ 1% no atlikušo darbu 

summas (Izpildē, kas iesniegta 06.05.2011., ir norādīts, ka atlikušo darbu vērtība – Ls 

863‟152.74, izpildīti darbi ~ 20%).  

 No SIA „CB” 12.05.2011 tika saľemta vēstule Nr.05/11-205, kurā Uzľēmējs lūdz 

pagarināt Līguma izpildes termiľu līdz 2011.gada 21.oktobrim (pievienota pielikumā).  

 Noklausoties Naura VOLKOVA sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma 

iesniegumu un ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ,  Vineta 

LAMBERTE,  Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis 

VUCĀNS); PRET – 1 (Andris SAKNE); ATTURAS –1 (Daiga Elga ĀBOLA), Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pieľemt zināšanai, ka SIA „CB” lūdz pagarināt Līguma izpildes termiľu līdz 2012.gada 

21.oktobrim  

2. Lūgt VRAA pagarināt projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes 

„Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu 

„Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ieviešanas gala termiľus. 

49. Par līdzdalību biedrības ”NVO Ozols” sagatavotajā projektā  

ZIĽO: A. LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks 

 Noklausījusies Agra LUNGEVIČA sniegto informāciju par biedrības ”NVO Ozols” 

izstrādāto projektu „Atbalsta pasākumu kopums sociālā riska bērniem un jauniešiem „Šai 

pasaulei Tu esi vajadzīgs” ES struktūrfondu pasākuma 1.2.2. „Mūţizglītības attīstība un 

izglītībā un mūţizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 

aktivitātes 1.2.2.4. „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”, apakšaktivitātes 1.2.2.4.2. 

„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 9 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta 

LAMBERTE, Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS); PRET -1 (Gunita KĻAVIĽA); 

ATTURAS – 2 (Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS), Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties kā projekta partneris biedrības ”NVO Ozols” izstrādātajā projektā ”Atbalsta 

pasākumu kopums sociālā riska bērniem un jauniešiem „Šai pasaulei Tu esi 

vajadzīgs”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta pieteikumā iestrādāto Madonas 

novada pašvaldības kā projekta partnera pienākumu izpildi: 

2.1. projekta aktivitāte Nr.16 “Bērnu festivāls”; 1)nodrošināt festivāla norisi ar 

telpām un aprīkojumu; 2)iespēju robeţās nodrošināt speciālo transportu personu ar 

kustību traucējumiem pārvadāšanai šī festivāla ietvaros; 

2.2. iekļaut publikācijas par projektu “Madonas novada vēstnesī” un pašvaldības 

mājas lapā www.madona.lv; 

2.3. deleģēt savu pārstāvi projekta uzraudzības grupā.   

50. Par atvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 

 Izskatījusi Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja CEĻAPĪTERA 

24.05.2011. iesniegumu, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Nolikuma 

(09.07.2009. prot. Nr.3; 1.p.) 14.1. punktu un saskaľā ar nolikuma “ Par darba samaksu un 

http://www.madona.lv/
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sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tās pakļautajās institūcijās” 3.3; 4.4. un 

9.5.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 (Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,   Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Vineta LAMBERTE, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Piešķirt Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam 

CEĻAPĪTERAM apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas no 2011.gada 

4.jūlija līdz 31.jūlijam par darba periodu no 20.03.2010. līdz 19.03.2011. un 

papildatvaļinājumu par 2010.gadu no 2011.gada 1.augusta līdz 2011.gada 7.augustam 

        2. Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2011.gada 4.jūlija līdz 7.augustam 

domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Agris 

LUNGEVIČS, saľemot darba samaksu, kāda noteikta domes priekšsēdētājam. 

51. Par Madonas pilsētas 2.vidusskolas futbola laukuma ar mākslīgo segumu 

labiekārtošanu 

ZIĽO: Māris  GAILUMS – sporta darba organizators 

 Noklausījusies Māra GAILUMA sniegto informāciju par nepieciešamajiem 

labiekārtošanas darbiem Madonas pilsētas 2.vidusskolas futbola laukumam ar mākslīgo 

segumu, ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas 

ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE,  Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET – NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļai līdz 2011.gada 1.augustam 

izstrādāt un saskaľot Madonas Būvvaldē sporta laukuma Skolas ielā – 10, Madonā 

teritorijas ţoga novietojumu zemes gabalā un vizuālo risinājumu; 

 

2. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijai organizēt iepirkumu procedūru. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

 

Domes priekšsēdētājs  (paraksts)   A.Ceļapīters 

 

Protokolēja   (paraksts)   L.Liepiľa 


