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Reģ. Nr.  90000054572  

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801 

 t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv  

___________________________________________________________________________ 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Madonā 

 2011.gada 28.jūlijā        Nr.14 

Sēdi atklāj plkst.16.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Agris LUNGEVIČS 

Sēdi protokolē: Administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIĽA 

Sēdē piedalās: 

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

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE,  

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

ZOMEROVSKIS 

Sēdē nepiedalās deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS – atrodas ikgadējā atvaļinājumā, Artis 

KUMSĀRS – slimības dēļ, Vineta LAMBERTE, Valdis VUCĀNS – darba apstākļu dēļ 

DARBA KĀRTĪBA: 

 1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Atpūtas” Vecsaikavā, Praulienas pagastā, 

atsavināšanu  

2. Par zemes lietošanas izbeigšanu 

3. Par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus  

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā  

14. Par Barkavas skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijas par pirmskolas izglītības iestādi 

finansēšanu 

15. Par nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta nams” nosacītās sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

16. Par nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja” nosacītās sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

18.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  
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23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

24.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

27.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā  

32. Par projekta ieceres sagatavošanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu aktivitātē 204 

Zvejas iekšējos ūdeľos Madonas novada Salas ezerā 

33. Par projekta ieceres sagatavošanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu aktivitātē 204 

Zvejas iekšējos ūdeľos Madonas novada Odzienas ezerā 

34. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā 

35. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā 

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziľa uz nekustamo 

īpašumu Sarkaľu pagastā, Madonas novadā 

37. Par Madonas novada bāriľtiesas iestāšanos Latvijas bāriľtiesu darbinieku asociācijā 

38. Par zemes vienības  „Mūsmājas ”, kadastra numurs  7074 004 0162 platības  precizēšanu  

40. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 23.09.2010. lēmumā „Par zemes reformas 

pabeigšanai paredzēto zemi Madonas novadā” (protokols Nr. 19, 35.p.) un 30.03.2011. lēmumā „Par 

zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Madonas novadā” (protokols Nr. 7, 45.p.) 

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no SIA „Hercogs Ltd” 

42. Par D.B. ierosinājumu piešķirt ikmēneša pabalstu. 

43. Par zemes gabala daļas iegādi  

44. Par papildus līdzekļu iedalīšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Saikavas tautas nama 

rekonstrukcija” (LAD līgums Nr.08-05-L32100-000355) 2.kārtas būvdarbu ieturētā 

maksājuma daļas samaksai 

45. Par aizľēmuma ľemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” 3.2.1.3.1.apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 

ārpus Rīgas” ietvaros īstenotā projekta Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/074/026 „Drošs 

ceļš uz skolu Bērzaunē” realizācijai  

46. Par D.I. iesniegumu 

47. Par biedrības „AC Sports”iesniegumu. 

48. Par A.C. iesniegumu 

49. Par Latvijas Vieglatlētikas Savienības iesniegumu 

50. Par V. Ţ. iesniegumu. 

51. Par finansējuma piešķiršanu ceļu sakopšanai pēc Latvijas čempionāta rallijā 

52. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 13.jūnija lēmumā (Nr.11 

p. 22) „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo 

noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu”  

53. Par piedalīšanos Valsts Izglītības attīstības aģentūras izglītības inovāciju konkursā 

54. Par pamatlīdzekļu maiľu 

55. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu 

īstenošanai. 
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56. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budţeta grozījumiem 

57. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.18 

„Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

precizēšanu 

58. Par A. I. iesnieguma izskatīšanu 

59. Par skolēnu autobusa maiľu 

60. Par Vestienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu 

61. Par Vestienas pagasta pārvaldes īpašuma atsavināšanu 

62. Par biedrības Savējie M iesniegumu 

63. Par nekustamo īpašumu maiľu  

 

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Atpūtas” Vecsaikavā, Praulienas pagastā, 

atsavināšanu  

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi M.Š. iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu „Atpūtas” Vecsaikavā, Praulienas pagastā, kas sastāv no divām 

zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 7086-016-0132; 7086-016-0183) un uz zemes 

atrodošās ēkas. 

Nekustamais īpašums „Atpūtas” Vecsaikavā, Praulienas pagastā, kas sastāv no divām 

zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 7086-016-0132; 7086-016-0183) un uz zemes 

atrodošās ēkas (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) reģistrētas Zemesgrāmatā kā 

Praulienas pagasta pašvaldības īpašuma objekts.  

Zemes gabalu kopējā platība ir 1,04 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un 

palīgēka. Esošās ēkas ir nolietojušās un netiek izmantotas. 

Praulienas pagasta pārvalde organizēja Nekustamā īpašuma novērtēšanu pie Latvijas 

Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliľa (vērtētāja asistenta apliecība 

Nr.77).  

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējās pašvaldības domes var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Valsts mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai un 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, un ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS –NAV,  Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Uzdot Juridiskajai nodaļai nekustamo īpašumu „Atpūtas” Vecsaikavā, Praulienas 

pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 7086-016-0132; 

7086-016-0183) un uz zemes atrodošās ēkas pārreģistrēt zemesgrāmatā uz Madonas 

novada pašvaldības vārda. 

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

Vecsaikavā, Praulienas pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām (kadastra 

apzīmējumi 7086-016-0132; 7086-016-0183) un uz zemes atrodošās ēkas 
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(dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 7086 016 0132 001; palīgēka ar kadastra 

apzīmējumu 7086 016 0132 002), pārdodot īpašumu mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atpūtas” Vecsaikavā, Praulienas pagastā, kas 

sastāv no divām zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 7086-016-0132; 7086-016-

0183) un uz zemes atrodošajām ēkām (dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 

7086 016 0132 001; palīgēka ar kadastra apzīmējumu 7086 016 0132 002) nosacīto 

cenu LVL 21 900,- (divdesmit viens tūkstotis deviľi simti lati). 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atpūtas”, Vecsaikavā, Praulienas pagastā izsoles 

noteikumus (Izsoles noteikumi pielikumā). 

5. Uzdot Madonas novada pašvaldības Praulienas pagasta pārvaldei organizēt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

2. Par zemes lietošanas izbeigšanu 

ZIŅO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs ziľo, ka  

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 2011.gada 02.jūnija VZD Zemgales reģionālās nodaļas Madonas biroja 

atsūtīto pārskata sarakstu Nr.2-04-Z/84, Praulienas pagasta administratīvajā teritorijā zemes 

lietošanas tiesības ar 2011.gada 2.jūniju izbeidzas sekojošiem zemes vienību lietotājiem: 

XXXX 

 

Minētās personas, saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1 

daļā noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības 

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

tiesību izbeigšanās dienas, kas šajā gadījumā ir līdz 2012.gada 2.jūnijam. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

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

25.panta 2.
1 

daļu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS –NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām 

sekojošiem zemes lietotājiem: XXXX 

 

Fizisku juridisku personu zemes lietojumi, apbūvētās zemes vienības 

Madonas novads Praulienas pagasts XXXX 

 

Fizisku juridisku personu zemes lietojumi, neapbūvētās zemes vienības XXXX 
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5. Noteikt, ka zemes vienības ar sekojošiem kadastra apzīmējumu ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme 
                             Fizisku juridisku personu zemes lietojumi, apbūvētās zemes vienības 

Madonas novads Praulienas pagasts 

Fizisku juridisku personu zemes lietojumi, neapbūvētās zemes vienības XXXX 

 

6. Uzdot Praulienas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem 

paziľojumus par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu  

slēgt  nomas līgumu. 

7. Uzdot Praulienas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes 

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

„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” nosacījumus. 

 

3. Par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu 

ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvaldes 

2011.gada 11.jūlija iesniegumu ar lūgumu pieľemt lēmumu par Bērzaunes pagasta pārvaldes 

2011.gada pamatbudţeta un speciālā budţeta pārkārtošanu: 

    Ľemot vērā Bērzaunes pagasta pārvaldes iesniegumu, Finanšu un attīstības komitejas 

viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS –NAV,  Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Izdarīt sekojošus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţetā: 

1.1.Palielināt izdevumus komunālai saimniecībai par  Ls 4095,00 t.sk.: 

           mazvērtīgā inventāra iegādei (atkritumu konteineri) Ls 1200,00 ; 

           pamatkapitāla veidošanai (Sauleskalna katlu mājas apkures katla remonts) Ls   

           2895,00 

      Izdevumus palielināt no  Bērzaunes pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem  

      līdzekļiem. 

1.2.Palielināt izdevumus tautas namam pamatkapitāla veidošana (estrādes „Aizvējš” 

      atjaunošana) Ls 8000,00 no Bērzaunes pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem  

      līdzekļiem. 

1.3.Palielināt izdevumus Bērzaunes pamatskolai pamatkapitāla veidošana – kopētāja  

      iegāde Ls 482,00 no Bērzaunes pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem  

      līdzekļiem. 

 

2.Izdarīt sekojošus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada speciālajā  

   budţetā: 

2.1.Palielināt Bērzaunes pagasta pārvaldes ieľēmumu daļu par Ls 350,00 dabas resursu 

      nodokļa ieľēmumiem. 

2.2.Palielināt Bērzaunes pagasta pārvaldes izdevumu daļu- pakalpojumi par Ls 350,00  

      no dabas resursu nodokļa ieľēmumiem. 

2.3.Pārdalīt izdevumus Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ls 744,00: 

         atalgojumi Ls 600,00 

         d/d sociālais nodoklis Ls 144,00 

2.4.Pārdalīt izdevumus Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –  pakalpo- 

      jumi Ls 744,00 
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4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.B. 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

adrese, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 67,93 (pamatparāds 

52,34, kavējuma nauda 15,59) no J. B., dzīves vietas adrese. Brīdinājuma vēstule nosūtīta 

2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no J.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par 

nekustamo īpašumu XXXXX, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 

67,93 (sešdesmit septiņi lati 93 santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 52,34 un 

kavējuma naudas LVL 15, 59, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

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

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXXXX, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 309,64 (pamatparāds 

179,73, kavējuma nauda LVL 129,91) no E.B., dzīves vietas adrese. Brīdinājuma vēstule 

nosūtīta 2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no E.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par 

nekustamo īpašumu XXX Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 

309,64 (trīssimti deviņi lati 64 santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 179,73 un 

kavējuma naudas LVL 129,91, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.H. 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 
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Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXXXX Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 229.38 (pamatparāds 

LVL 167.31 , kavējuma nauda LVL 62.07) no I.H., dzīves vietas adrese. Brīdinājuma vēstule 

nosūtīta 2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no I.H. nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo 

īpašumu XXXX Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 229,38 (divi 

simti divdesmit deviņi lati 38 santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 167,31 un kavējuma 

naudas LVL 62,07, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.K. 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu, 

Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 268,11 (pamatparāds 144,37, 

kavējuma nauda LVL 123,80) no A.K., dzīvojoša dzīves vietas adrese. Brīdinājuma vēstule 

nosūtīta 2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no A.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par 

nekustamo īpašumu XXX, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 

268,11 (divi simti sešdesmit astoņi lati 11 santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 144,37 

un kavējuma naudas LVL 123,80, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no E.G. 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 
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XXX, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 1 320,97   (pamatparāds 

LVL 770,90, kavējuma nauda LVL 550,17) no E.G., dzīvojoša XXX.  Brīdinājuma vēstule 

nosūtīta 2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no E.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par 

nekustamo īpašumu XXX , Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 

1320,97 ( viens tūkstotis trīs simti divdesmit lati 97 santīmi), kas sastāv no pamatparāda 

LVL 770,90 un kavējuma naudas LVL 550,07, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. S. 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 695.27 (pamatparāds 

LVL 555.29, kavējuma nauda 139.98) no A.S., dzīvojoša XXX. Brīdinājuma vēstule nosūtīta 

2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, atklāti balsojot: PAR- 13 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piedzīt no A.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par 

nekustamo īpašumu XXXX , Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 

695,27 (seši simti deviņdesmit pieci lati 27 santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 

555,29 un kavējuma naudas LVL 139,98 (viens simts trīsdesmit deviľi lati 98 santīmi), 

piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no PB Ērgļi AS 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

„Stienūţi”, ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0152, Vestienas pagastā, Madonas novadā par 
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kopējo summu LVL 130.84 (pamatparāds LVL 116,83, kavējuma nauda 14,01 ) no 

maksātnespējīgās akciju sabiedrības „PB Ērgļi”, reģistrācijas Nr. 40003062464, juridiskā 

adrese Rīgas iela 3, Ērgļi, Ērgļu novads, kuras vārdā rīkojas administrators Mareks Diks, 

sertifikāta Nr. 00400. Brīdinājuma vēstule nosūtīta administratoram Marekam Dikam 2011. 

gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no maksātnespējīgās akciju sabiedrības „PB Ērgļi” nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Stienūţi”, kadastra apzīmējums 

7096 007 0152, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 130,84 (viens 

simts trīsdesmit lati 84 santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 116,83 un kavējuma 

naudas LVL 14,01, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

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

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXXX, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 223.47 (pamatparāds 

LVL 196,35, kavējuma nauda LVL 27,12) no M.D., dzīvojoša XXXX.  

Brīdinājuma vēstule nosūtīta 2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no M.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par 

nekustamo īpašumu XXX, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 

223,47(divi simti divdesmit trīs lati 47 santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 196,35 un 

kavējuma naudas LVL 27,12, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA 

„Dzidrēni” 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 



 10 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

„Lejas Silkalne”, reģistrācijas Nr. 48701012841, ar kadastra apzīmējumu 7096 005 0019, 

Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 78,57 (pamatparāds LVL 63,40, 

kavējuma nauda 15,17) no SIA „Dzidrēni”, juridiskā adrese Ogres 2, Ērgļi, Ērgļu novads.  

Brīdinājuma vēstule nosūtīta 2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no SIA „Dzidrēni”, reģistrācijas Nr. 48701012841, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Lejas Silkalne”, kadastra 

apzīmējums 7096 005 0019 , Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 

78,57 (septiņdesmit astoņi lati 57 santīmi), kas sastāv no pamatparāda LVL 63,40  un 

kavējuma naudas LVL 15,17, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no 3. Variants, 

SIA 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs A.VĪLE – BĒRZIĽŠ informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

„Zemturi” ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0115, Vestienas pagastā, Madonas novadā par 

kopējo summu LVL 56,17 (pamatparāds 49.72, kavējuma nauda LVL 6.45) no 3. Variants 

SIA, reģistrācijas Nr. 40003991993, juridiskā adrese Vaidavas iela 15 – 33, Rīga. 

Brīdinājuma vēstule nosūtīta 2011. gada 10. jūnijā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 2. daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu un 26. pantu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no 3. Variants SIA, reģistrācijas Nr. 40003991993, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Zemturi”, kadastra apzīmējums 

7096 007 0115, Vestienas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 56,17 

(piecdesmit seši lati 17 santīmi) , kas sastāv no pamatparāda LVL  49,72 un kavējuma 

naudas LVL 6,45, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 
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Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro 

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

14. Par Barkavas skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijas par pirmskolas izglītības 

iestādi finansēšanu 

ZIŅO: Staņislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Lai racionāli izmantotu pašvaldības telpas un ekonomētu  finanšu līdzekļus, Barkavas 

pagasta padomē 14.04.2009. tika pieľemts lēmums ( sēdes protokols Nr. 4, 2.#) „Par 

pasākumiem pirmskolas izglītības iestādes „ Ābelīte” pārcelšanai uz pamatskolas ēka telpām „ 

Skolas ielā 1, Barkavā. 

Tika izstrādāts tehniskais projekts skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par 

pirmskolas izglītības iestādi un ir notikusi iepirkuma procedūra, lai veiktu pārbūves darbus. 

Piedāvājumu būvdarbu veikšanai par LVL 122145,00( ieskaitot PVN22%)  ir 

iesniegusi sabiedrība ar ierobeţotu atbildību AV PROJEKTS. 

Noklausoties S.Smeltera sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1.Sakarā ar ierobeţotu finanšu iespējām Barkavas skolas ēkas viena korpusa 

rekonstrukciju par pirmskolas izglītības iestādi , neveikt šādus darbus: 

 1.1.Neizbūvēt bruģētus celiľus par LVL 5349,00. 

 1.2.Rotaļu laukumā samazināt rotaļu elementus par LVL 500,00. 

 1.3.Neizbūvēt rotaļu nojumes par LVL 4629,00. 

 1.4.Ģērbtuves telpās neiebūvēt vienu skapi ţāvēšanas skapi par LVL 1100,00. 

 1.5.Neiebūvējot veļas ţāvēšanas nojumi par LVL 499,00. 

 1.6.Neierīkot alumīnija ārdurvis par LVL 2020,00. 

 Noteikt, ka demontāţas, siltumnīcas nojaukšanas un citus esošo būvju nojaukšanas 

darbus par LVL 650,00 veic praktizēšanās darbos strādājošie bezdarbnieki. 

Kopējais darbu apjoma samazinājums par LVL 17991,00 ( t.sk. PVN 22%  3244,00). 

Kopējā pārbūves darbiem paredzētā finansējuma summa LVL 104154,00 (t.sk. PVN 

22% LVL 18 782,00 ). 

2.Lai veiktu  Barkavas pamatskolas ēkas viena korpusa rekonstrukciju par pirmskolas 

izglītības iestādi , piešķirt finansējumu  LVL 69154,00 apmērā no Madonas novada 

pašvaldības finanšu līdzekļiem. 

3.Pārbūves darbu finansēšanu LVL 35000,00 apmērā veikt no Barkavas pagasta 

pārvaldes budţeta līdzekļiem: 

3.1. LVL 10000,00 apmērā finansēt no līdzekļiem, kuri bija paredzēti Barkavas skolas 

virtuves rekonstrukcijai. 

3.2LVL 20000,00 apmērā no Barkavas pagasta pārvaldes budţeta līdzekļu atlikuma. 

3.3.LVL 5000,00 no Barkavas pagasta budţeta nekustamā īpašuma nodokļa 

palielinājuma. 

4.Lēmuma otrā punkta izpildi uzdot Madonas novada Finanšu nodaļai, paredzētos 

līdzekļus LVL 69154,00 apmērā ieskaitīt Barkavas pagasta pārvaldes budţetā. 
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15. Par nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta nams” nosacītās sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

ZIŅO: Jānis SIRMAIS -  Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

 Saskaľā ar Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 26.maija lēmumu 

(protokols Nr. 10,10.p ) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta nams” 

Liezēres pagastā, atsavināšanu” un pamatojoties uz 2002.gada 3.decembra likuma  " Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums " 4. panta (1) daļu, ka " Valsts mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. " un 3. panta (1) daļu, kurā noteikts, ka " Publiskas personas nekustamo un 

kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”. 

Noklausoties sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 

īpašumu ar nosaukumu „Lubejas pagasta nams”, adrese „Lubejas pagasta nams”, Liezēres 

pagasts, Madonas novads, kas sastāv no zemes gabala 17,69 ha platībā (kadastra apzīmējums 

7068 016 0067), t.sk. 2,9 ha meţs un  dzīvojamās mājas ar kopējo platību 286,4 m
2
 (kadastra 

apzīmējums 7068 016 0067 001) Liezēres pagastā, reģistrēts Liezēres pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0042 2487, kā maksāšanas līdzekli nosakot latus 100% apmērā. 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta nams”, Liezēres pagasts, izsoles 

nosacīto sākumcenu Ls 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši lati), saskaľā ar Latvijas Īpašumu 

vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliľa (vērtētāja asistenta apliecība Nr.77) 

nekustamā īpašuma novērtējumu. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta nams” izsoles noteikumus (Izsoles 

noteikumi pielikumā). 

3. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

16. Par nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja” nosacītās sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

ZIŅO: Jānis SIRMAIS -  Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

 Saskaľā ar Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 26.maija lēmumu 

(protokols Nr.10.,9.p ) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja” Liezēres 

pagastā, atsavināšanu” un pamatojoties uz 2002.gada 3.decembra likuma "Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma " 4. panta (1) daļu, ka " Valsts mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. " un 3. panta (1) daļu, kurā noteikts, ka "Publiskas personas nekustamo un 

kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”. 

Noklausoties sniegto informāciju, ľemot vērā domes deputātu ieteikumus, ľemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 
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ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 

ar nosaukumu „Veļķu pagastmāja”, adrese „Veļķu pagastmāja”, Liezēres pagasts, 

Madonas novads, kas sastāv no zemes gabala 4,33 ha platībā (kadastra apzīmējums 

7068 001 0139), un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 237,3 m
2
 (kadastra 

apzīmējums 7068 001 0139 001) Liezēres pagastā, reģistrēts Liezēres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0030 3895, kā maksāšanas līdzekli nosakot latus 

100% apmērā. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja”, Liezēres pagasts, izsoles 

nosacīto sākumcenu LVL 4600,00 (četri tūkstoši seši simti lati), saskaľā ar Latvijas 

Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliľa (vērtētāja asistenta 

apliecība Nr.77) nekustamā īpašuma novērtējumu. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmāja” izsoles noteikumus (Izsoles 

noteikumi pielikumā). 

4. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no D.K.  

ZIŅO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu  LVL 233,89 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 173,43, kavējuma nauda LVL 60,46) no D.K., 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/01 par zemi un Nr. 1-1/2011/02 par ēkām nosūtīti 

18.05.2011.  

 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 Finanšu un attīstības 

komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no D.K., XXX, par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu 

„Ābelītes” ar kadastra numuru 7082 002 0054 LVL 233,89 (divi simti trīsdesmit trīs lati 89 

santīmi), kur pamatparāds ir LVL 173,43, kavējuma nauda LVL 60,46, piedziľu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

 18.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no A.K.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 
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XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu  LVL 90,66 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 67,21, kavējuma nauda LVL 23,45) no A.K. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/03 nosūtīts 18.05.2011., bet vēstule ar brīdinājumu 

23.05.2011. tika saľemta atpakaļ, jo adresāts mainījis dzīves vietu ( VAS Latvijas Pasts 

informācija). 

 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 Finanšu un attīstības 

komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.K., XXX, par labu Ošupes pagasta pārvaldei nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu LVL 90,66 (deviľdesmit lati 66 

santīmi), kur pamatparāds ir LVL 67,21, kavējuma nauda Ls 23,45, par īpašumu XXXX 

piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.S.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 177,65 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 121,04, kavējuma nauda LVL 56,61) no I.S. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/04  tika nosūtīts 18.05.2011.  

 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 Finanšu un attīstības 

komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

 Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I.S., XXX, par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu LVL 177,65 (viens 

simts septiľdesmit septiľi lati 65 santīmi), kur pamatparāds ir LVL 121,04, kavējuma nauda 

LVL 56,61 , par īpašumu XXX  piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
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1. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

  20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no U. S.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu  LVL (79,06 uz 05.07.2011. 

pamatparāds 52,09 LVL, kavējuma nauda 26,97 LVL) no U.S. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/05 tika nosūtīts 18.05.2011.  

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no U.S., XXX par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu LVL 

79,06 (septiľdesmit deviľi lati 06 santīmi), kur pamatparāds ir LVL 52,09, 

kavējuma nauda LVL 26,97 par īpašumu XXX,  piedziľu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

  21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no V. B.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX par kopējo summu LVL 418,22 (uz 05.07.2011. pamatparāds LVL 277,34, kavējuma 

nauda LVL 140,88, ) no V.B. 

Brīdinājums Nr. 1-1/2011/06 tika nosūtīts 18.05.2011.  

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 
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ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V. B., XXX, par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 418,22 (četri simti 

astoľpadsmit lati 22 santīmi), kur pamatparāds ir LVL 277,34, kavējuma nauda 

LVL 140,88 , par īpašumu XXX,  piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no B.R.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 215,12 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 184,38, kavējuma nauda LVL 30,74) no B.R. 

Brīdinājums Nr. 1-1/2011/07 tika nosūtīts 18.05.2011.  

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no B.R., XXX, par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu XXX 

LVL 215,12 (divi simti piecpadsmit lati 12 santīmi, kur pamatparāds ir LVL 184,38, 

kavējuma nauda LVL 30,74),  piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

1. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no A.S.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu  LVL 529,21 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds 410,25 LVL, kavējuma nauda LVL118,96) no A.S. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/08  nosūtīts 18.05.2011. , bet 22.06.2011. vēstule ar 

brīdinājumu tika saľemta atpakaļ, jo beidzies glabāšanas termiľš ( VAS Latvijas Pasts 

informācija). 

 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 
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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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.S., par labu Ošupes pagasta pārvaldei nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu XXX LVL 529,21 

(pieci simti divdesmit deviľi lati 21 santīms), kur pamatparāds ir LVL 410,25 kavējuma 

nauda LVL 118,96,  piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

24.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no A. I.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu  117,81 LVL (uz 05.07.2011. 

pamatparāds 69,02 LVL, kavējuma nauda 48,79 LVL) no A.I. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/09 par zemi un  Nr. 1-1/2011/10  par ēkām  nosūtīti 

18.05.2011., bet 27.06.2011. vēstule ar brīdinājumu tika saľemta atpakaļ, jo beidzies 

glabāšanas termiľš  (VAS Latvijas Pasts informācija). 

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.I., personas, par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu XXX (viens simts septiľpadsmit lati 81 santīms), kur pamatparāds ir LVL 

69,02, kavējuma nauda LVL 48,79,  piedziľu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no M. M.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu  LVL 92,64 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 77,14 LVL, kavējuma nauda LVL 15,50) no M.M. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/12 par zemi un Nr. 1-1/2011/12 par ēkām nosūtīti 

18.05.2011., bet 27.06.2011. vēstule ar brīdinājumu tika saľemta atpakaļ, jo beidzies 

glabāšanas termiľš (VAS Latvijas Pasts informācija). 

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M.M., par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

īpašumu XXX LVL 92,64 (deviľdesmit divi lati 64 santīmi), kur pamatparāds ir 

LVL 77,14, kavējuma nauda LVL 15,50,  piedziľu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

 

  26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no M.Z.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu  LVL 843,61 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 494,34, kavējuma nauda LVL)349,27 no M.Z. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/14 tika nosūtīts 18.05.2011.  

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M.Z., Ošupes pagasta pārvaldei nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu XXX LVL 
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843,61 (astoľi simti četrdesmit trīs lati 61 santīms, kur pamatparāds ir LVL 

494,34, kavējuma nauda LVL 349,27, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

27.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no A. S.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 349,96 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 293,10, kavējuma nauda LVL 56,86) no A.S. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/15 par zemi un Nr. 1-1/2011/156 par ēkām tika nosūtīts 

18.05.2011.  

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.S., par labu Ošupes pagasta pārvaldei nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu „Noras” ar 

kadastra numuru 7082 004 0051 LVL 349,96 (trīs simti četrdesmit deviľi lati 96 

santīmi), kur pamatparāds ir LVL 293,10, kavējuma nauda LVL 56,86, piedziľu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

28.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no R.A.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu 

XXXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 351,06 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 229,13, kavējuma nauda LVL)121,93 no R.A. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/17 par zemi un  Nr. 1-1/2011/18 par ēkām tika nosūtīti 

18.05.2011.  

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

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ľemot vērā deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no R.A., par labu Ošupes pagasta pārvaldei nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu  LVL 351,06 

(trīs simti piecdesmit viens lats 06 santīmi), kur pamatparāds ir LVL 229,13, 

kavējuma nauda LVL 121,93, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

29.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no U.S.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu, 

Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu  LVL 561,83 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 473,64, kavējuma nauda LVL 88,19) no U.S.  

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/20 par zemi un Nr. 1-1/2011/21 par ēkām  nosūtīti 

18.05.2011., bet 27.06.2011. vēstule ar brīdinājumu tika saľemta atpakaļ, jo beidzies 

glabāšanas termiľš (VAS Latvijas Pasts informācija). 

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no U.S, Ošupes pagasts Madonas novads par labu Ošupes 

pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par īpašumu XXX LVL 561,83 (pieci simti sešdesmit viens lats 83 santīmi), kur 

pamatparāds ir LVL 473,64, kavējuma nauda LVL 88,19, piedziľu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

 30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no U.S.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 
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Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nomas zemi 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 20,70 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds LVL 17,73, kavējuma nauda LVL 2,97) no U.S. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/19 tika nosūtīts 18.05.2011., bet 27.06.2011. vēstule ar 

brīdinājumu tika saľemta atpakaļ, jo beidzies glabāšanas termiľš ( VAS Latvijas Pasts 

informācija). 

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no U.S. XXX par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nomas zemi XXX LVL 20,70 (divdesmit lati 20 santīmi), kur pamatparāds ir LVL 

17,73, kavējuma nauda LVL 2,97, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

 

 

 

  31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no I.B.  

ZIŅO: Aigars Šķēls – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls informē par 

nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nomas zemi 

XXX, Ošupes pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 67,50 (uz 05.07.2011. 

pamatparāds  LVL 39,14, kavējuma nauda LVL 28,36) no I. B. 

 Brīdinājums Nr. 1-1/2011/22 tika nosūtīts 18.05.2011.  

 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 deputātu ieteikumus, 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I.B., XXX par labu Ošupes pagasta pārvaldei 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nomas zemi 

XXX LVL 67,50 (sešdesmit septiľi lati 50 santīmi), kur pamatparāds ir LVL 39,14, kavējuma 

nauda LVL 28,36, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

2.Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

32. Par projekta ieceres sagatavošanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu 

aktivitātē 204 Zveja iekšējos ūdeņos Madonas novada Salas ezerā 

ZIŅO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Dzenovska sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti 

balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piekrist sagatavot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta rīkotajā konkursā 

projekta aktivitātē 204 Zveja iekšējos ūdeľos Madonas novada Salas ezerā ar mērķi 

izveidot laivu piestātni un ezera atpūtniekiem izbūvēt veloceliľu. 

33. Par projekta ieceres sagatavošanu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu 

aktivitātē 204 Zvejas iekšējos ūdeņos Madonas novada Odzienas ezerā 

ZIŅO: Andris  DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījušies Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Dzenovska sniegto 

informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti 

balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piekrist sagatavot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta rīkotajā konkursā 

projekta aktivitātē 204 Zveja iekšējos ūdeľos Madonas novada Odzienas ezerā ar 

mērķi izveidot laivu piestātni un ezera atpūtniekiem izbūvēt veloceliľu 

34. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā 

ZIŅO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes 

iesniegumu ar lūgumu pieľemt lēmumu par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 

2011.gada budţetā. 

Ľemot vērā Mētrienas pagasta pārvaldes iesniegumu, deputātu viedokļus, Finanšu un 

attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Izdarīt sekojošus Grozījumus Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā: 
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1. Palielināt budţeta ieľēmumu daļu par kopējo summu - Ls 32000,00 

1.1.  Ieľēmumi no meţa pārdošanas -  Ls 32000,00 

2. Palielināt budţeta izdevumu daļu par kopējo summu -  Ls 7000,00 

2.1.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

un pakalpojumiem Ls 7000,00 

3. Palielināt budţeta atlikumu par summu Ls 25000,00 

35. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā 

ZIŅO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību pārkārtot Kalsnavas pagasta 

pārvaldes 2011.gada budţetu. 

 Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, Finanšu un attīstības 

komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Veikt sekojušus grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada speciālajā budţetā: 

1.1.Palielināt ieľēmumu plānu – ieľēmumi no dabas resursu nodokļa par LVL 1800, 

novirzot LVL 1520 inventāra iegādei (atkritumu konteineru iegāde). 

1.2.Par LVL 280 palielināt plānoto dabas resursu līdzekļu atlikumu uz gada beigām. 

 

2. Veikt sekojušus grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţetā: 

2.1.No pamatbudţeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu LVL 700 novirzīt datortehnikas 

       iegādei Kalsnavas pagasta pārvaldes administrācijas vajadzībām. 

2.2.No pamatbudţeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu LVL 2000 novirzīt pagasta teritorijas 

labiekārtošanas pakalpojumu apmaksai. 

2.3.No pamatbudţeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu LVL 650 novirzīt Kalsnavas 

pamatskolas  ventilācijas sistēmas apkopes pakalpojumu apmaksai. 

2.4. No pamatbudţeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu LVL 1500 novirzīt remontmateriālu 

iegādei pagasta pārvaldes ēkas remonta veikšanai. 

2.5.No pamatbudţeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu LVL 1600 novirzīt izdevumu 

segšanai, kuri radās, pārskaitot pašvaldības aģentūras „Kalsnava” uzkrāto 

apsaimniekošanas naudu dzīvojamās mājas Aiviekste 26 Dzīvokļu apsaimniekošanas 

biedrībai „Rota”, pamatojoties uz jaunā mājas apsaimniekotāja un mājas iedzīvotāju 

pieprasījumu. 

2.6. Palielināt pamatbudţeta ieľēmumu daļas plānu par LVL 346- pašvaldību budţetā 

saľemtie transferti no valsts budţeta (programma „Skolas auglis”), novirzot Kalsnavas 

pamatskolai krājumu iegādei. 

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu uz 

nekustamo īpašumu  Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāja Andra Simtnieka ziľojumu par 

nodokļa parāda piedziľu uz XXX, piederošo nekustamo īpašumu XXXX 

LR Vidzemes apgabaltiesas Iecirkľa Nr. 93 Zvērināta tiesu izpildītāja Liene Berga 

04.07.2011. pieprasījums Izpildu lietā par ziľu sniegšanu par nekustamā īpašuma XXX 

nodokļu parādu un uzaicina pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziľu par labu 

AS „Swedbank”. 

Izvērtējot pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka uz 25.07.2011 XXX 

piederošo nekustamo īpašumu XXX, Sarkaľu pagasts, Madonas novads XXX nodokļa parāds 
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sastāda LVL 131,03( nokavējuma nauda LVL 33,46 un par nekustamā īpašuma nodokli 2011. 

gadam LVL 28,55, kopā LVL 193,04). 

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, ľemot vērā deputātu viedokļus, Finanšu un attīstības 

komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 11 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, 

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

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no XXX, par labu Madonas novada pašvaldības Sarkaľu 

pagasta pārvaldei nenomaksāto uz 25.07.2011. nekustamā nodokļa parādu, 

nokavējuma naudu un par nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadam kopā LVL. 

193,04 (viens simts deviľdesmit trīs lati 04 santīmi) par īpašumu XXX. 

2. Lēmumu nosūtīt Vidzemes apgabaltiesas iecirkľa Nr. 93 Zvērinātam tiesu izpildītājam 

Lienei Bergai, juridiskā adrese: Jūras iela 3, Limbaţi, LV-4001. 

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. 

37. Par Madonas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā 

ZIŅO: Ruta VIZĀNE - deputāte  

Madonas novada pašvaldības dome ir saľēmusi Madonas novada bāriľtiesas iesniegumu 

ar lūgumu atbalstīt Madonas novada bāriľtiesas 2011.gada 1.jūlija lēmumu Nr.1-6/119 „Par 

iestāšanos Latvijas bāriľtiesu darbinieku asociācijā”.  Latvijas bāriľtiesu darbinieku 

asociācijas darbības mērķis ir sekmēt bāriľtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest 

normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt 

jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriľtiesu kompetencē 

esošos jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi bāriľtiesu darbā.  

Noklausoties sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un attīstības 

komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Madonas novada bāriľtiesas lēmumu par iestāšanos Latvijas bāriľtiesu 

darbinieku asociācijā  

      2. Iestāšanās maksu LVL 20,00 un biedru naudu LVL 50,00  segt no bāriľtiesas darbam 

paredzētās izdevumus tāmes 2011.gadam, turpmāk biedru naudu LVL 100,00  gadā paredzēt 

sastādot iestādes gada izdevumu tāmi.  

38. Par zemes vienības  „Mūsmājas ”, kadastra numurs  7074 004 0162 platības  

precizēšanu  

ZIŅO: Ināra MĀLNIECE –Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

Madonas novada pašvaldība izskatīja SIA „Ametrs”, reģistrācijas Nr.  42403021417, 

juridiskā adrese: Krasta iela 6, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu nov., LV-4566, kuru 

parakstījusi mērniecības nodaļas vadītāja A. Cibule 2011.gada 15. jūlija iesniegumu 
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(reģistrēts 18.07.2011. Mārcienas pagasta pārvaldē ar Nr. MAR/1-10/150) ar lūgumu pieľemt 

lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Mūsmājas” ar kadastra apzīmējumu 7074 

004 0162. 

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

01.07.2011. SIA „Ametrs” veica kadastrālo uzmērīšanu Madonas novada pašvaldībai 

piekritīgai ( Madonas novada domes 2009.gada 29. decembra sēdes lēmums, prot. Nr.17. §33)  

zemes vienībai  „Mūsmājas” ar kadastra Nr. 7074 004 0162 Mārcienas pagasta Madonas 

novadā.. Kadastrālā uzmērīšanā  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7074 004 0162  

platība ir 0.17 ha. 

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

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

lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robeţu kontūras apvidū 

atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 

robeţu kontūrām, pašvaldība pieľem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā 

uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robeţu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes 

piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robeţu kontūrām, ja visi 

robeţojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

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

devīto daļu, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti 

balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Sakarā ar zemes robeţu kadastrālo uzmērīšanu un precizēšanu dabā noteikt nekustamā 

īpašuma „Mūsmājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  7074 004 0162  platību  0,17  

ha. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā. 

40. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 23.09.2010. lēmumā „Par zemes 

reformas pabeigšanai paredzēto zemi Madonas novadā” (protokols Nr. 19, 35.p.) un 

30.03.2011. lēmumā „Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Madonas novadā” 

(protokols Nr. 7, 45.p.) 

Ziņo: Helmuts PUJATS - jurists 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saľēma LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 30.06.2011. vēstuli Nr. 17.18-Ie/10124 „Par pašvaldībai piekritīgo 

zemi”.  

Ministrija vēstulē norāda sekojošo: 

No Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošās informācijas secināms, ka ar 

Pašvaldības 23.09.2010. lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Madonas 

novadā” (protokols Nr. 19, 35.p.) un 30.03.2011. lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanai 

paredzēto zemi Madonas novadā” (protokols Nr. 7, 45.p.) zemes gabali, kas atrodas Vestienas 

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 70960020029, 70960010091, 70960070148, 

70960080052, 70960080053, 70960070147 un 70960070149, ir atzīti kā pašvaldībai piekritīgi. 

    Saskaľā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.punktu 

attiecīgās pašvaldības dome pieľem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību pašvaldībai vai 

nodod zemes reformas pabeigšanai līdz 30.12.2009. gadījumos, kad: 
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1) pašvaldības domes (padomes) lēmumus par zemes piekritību pašvaldībai vai nodošanu zemes 

reformas pabeigšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atcēlusi;  

2) ar attiecīgo pašvaldības domes (padomes) lēmumu zemes reformas pabeigšanai ir ieskaitīta 

apbūvēta zeme vai starpgabals;  

3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai 

pašvaldības domes (padomes) lēmums nav bijis pieľemts.  

    Pašvaldība lēmumus pieľēma pēc 30.12.2009..  

     Tāpat visi zemesgabali ir zemesgabali, kas atrodas zem ūdeľiem. Civillikuma 1108.pants nosaka, 

ka ūdeľi, kas stiepjas cauri vai piekļaujas daţādu īpašnieku zemes gabaliem, ir viľu kopīpašums, un 

katram no viľiem ir tiesība lietot to ūdeľa daļu, kura stiepjas cauri vai piekļaujas viľa zemei. 

Tāpēc Ministrija lūdza sniegt skaidrojumu par Pašvaldības 23.09.2010. lēmumu un 30.03.2011. 

lēmumu par zemes piekritību. 

 Iepazīstoties ar Ministrijas vēstuli, pašvaldība konstatēja sekojošo: 

     Pašvaldība ar 23.09.2010. lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Madonas 

novadā” (protokols Nr. 19, 35.p.) nolēma, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:  

Vestienas pagastā:  

70960080051,  platība 79,7 ha; 

70960020029,  platība 26,5 ha; 

70960070147, platība 21,9 ha; 

70960010091, platība 12,8 ha; 

70960070148, platība 5,18 ha; 

70960080052, platība 5,6 ha; 

70960080053, platība 2,7 ha 

nepieciešamas pašvaldības funkciju realizēšanai un piekrīt Madonas novada pašvaldībai. 

     Pašvaldība ar 30.03.2011. lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Madonas 

novadā” (protokols Nr. 7, 45.p.) nolēma, ka zemes vienība Vestienas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 70960080149, platība 7,4 ha, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai un piekrīt 

Madonas novada pašvaldībai. 

    Abi lēmumi pieľemti, pamatojoties uz Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 

zemi“. Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, 

kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi“ 13.punkts nosaka, ka, ja rezerves zemes 

fondā ieskaitītā zemes vienība ir pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama 

pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieľemt lēmumu par zemes piederību vai 

piekritību pašvaldībai.  

     Visi zemesgabali ir zemesgabali, kas atrodas zem ūdeľiem – ezeriem. 

     Civillikuma 1108.pants nosaka, ka ūdeľi, kas stiepjas cauri vai piekļaujas daţādu īpašnieku 

zemes gabaliem, ir viľu kopīpašums, un katram no viľiem ir tiesība lietot to ūdeľa daļu, kura 

stiepjas cauri vai piekļaujas viľa zemei. Civillikuma 1106.pants nosaka, ka, ja regulējot ūdens 

notekas, pazemina ūdenslīmeni ezerā, tad ar to no ūdens atbrīvotā ezera gultne pieder tam, kam 

piederējis ezers pirms ūdens līmeľa pazemināšanas. 

     Tāpēc uzskatāms, ka zeme zem ezera nevar tikt atzīta par pašvaldībai piekritīgu, jo tā saskaľā ar 

Civillikuma normām ir atzīstama par zemesgabala, kas robeţojas ar zemi zem ezera, īpašnieka 

īpašumu.  
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      Noklausoties H.Pujata sniegto informāciju, deputātu komentārus, ľemot vērā LR 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteikto viedokli, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

viedokli, atklāti balsojot: PAR- 11 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

ANDRIS SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 1. Grozīt Madonas novada pašvaldības domes 23.09.2010. lēmumu „Par zemes reformas 

pabeigšanai paredzēto zemi Madonas novadā” (protokols Nr. 19, 35.p.), izslēdzot lēmuma lemjošajā 

daļā  vārdus un skaitļus „Vestienas pagastā:  

70960080051,  platība 79,7 ha; 

70960020029,  platība 26,5 ha; 

70960070147, platība 21,9 ha; 

70960010091, platība 12,8 ha; 

70960070148, platība 5,18 ha; 

70960080052, platība 5,6 ha; 

70960080053, platība 2,7 ha”; 

2.grozīt Madonas novada pašvaldības domes 30.03.2011. lēmumu „Par zemes reformas 

pabeigšanai paredzēto zemi Madonas novadā” (protokols Nr. 7, 45.p.), izslēdzot lēmuma 

lemjošajā daļā  vārdus un skaitļus „Vestienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 70960080149, 

platība 7,4 ha”; 

3.par pieľemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju un Valsts 

zemes dienestu. 

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Hercogs Ltd” 

ZIŅO: Helmuts PUJATS - jurists      

 Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats ziľo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā no SIA „Hercogs Ltd”, reģ. Nr. 

40003999855, Pāles ielā 14, k-13, 349, Rīgā, LV 1024. 

  Tika saľemts zvērināta tiesu izpildītāja A.Cerbuļa 12.07.2011. pieprasījums izpildu 

lietā nr. 102-C51-2011, kur norādīts, ka tiek vērsta piedziľa uz SIA „Hercogs Ltd” piederošo 

nekustamo īpašumu Saules ielā 63G, Madonā, Madonas novadā. Tiesu izpildītājs uzaicina 

pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziľu, ja tāds ir.  

     Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

SIA „Hercogs Ltd” pieder nekustamais īpašums Saules ielā 63G, Madonā, Madonas novadā – 

ēka (kadastra numurs 70010010625005, platība 550,4 m
2
). Nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par nekustamo īpašumu nav pilnā apmērā samaksāts un uz 13.07.2011. nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds ir LVL 344,24 apmērā, kur LVL 316,66 ir pamatparāds, bet LVL 

27,58 ir nokavējuma nauda. 

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

otro daļu, kur teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaľā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda 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 11.punktu, 

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

nenomaksātos nodokļus nokavējuma naudas, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 
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KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „Hercogs Ltd”, reģ. Nr. 40003999855, Pāles iela 

14, k-13, 349, Rīga, LV 1024, par labu Madonas novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Saules ielā 63G, 

Madonā, Madonas novadā, kas sastāv no ēkas (kadastra numurs 70010010625005), LVL 

344,24 apmērā, kur LVL 316,66 ir pamatparāds, bet LVL 27,58 ir nokavējuma nauda, 

piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

     2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam A.Cerbulim 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 Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010. 

42. Par ierosinājumu piešķirt ikmēneša pabalstu 

ZIŅO: Helmuts PUJATS – jurists 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 27.06.2011. saľēma D.B., 

turpmāk tekstā „Iesniedzējs”, 21.06.2011. iesniegumu ar lūgumu Iesniedzējam piešķirt 

ikmēneša pabalstu saskaľā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma 15.
1
pantu.   

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

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, turpmāk tekstā 

„Likums”, 15.
1
panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka  tiesības saľemt ikmēneša pabalstu 

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

padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā,  

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

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

visiem šādiem kritērijiem: 

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

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

2) nav uzskatāma par darba ľēmēju vai pašnodarbināto saskaľā ar likumu "Par valsts sociālo 

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

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

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

(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 

3) nesaľem bezdarbnieka pabalstu saskaľā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba 

gadījumam", 

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

noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju 

zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma 

pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru  

un Likuma 15.
1
panta ceturto daļu, kas nosaka, ka personai, kas saľem pabalstu, ir 

pienākums ziľot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas 

samazināšanu vai pārtraukšanu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011995110232778&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=
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ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 Piešķirt D.B. ikmēneša pabalstu LVL XXX apmērā no 2011.gada 21.jūnija līdz 

2012.gada 12.jūnijam (ieskaitot); 

1. Par laika periodu no 2011.gada 21.jūnija līdz 2011.gada 30.jūnijam (ieskaitot) 

ikmēneša pabalstu izmaksāt LVL XXXX apmērā; 

2. Pabalstu ieskaitīt D.B kontā bankā  

3. Informēt D.B., ka saskaľā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
panta ceturto daļu viľam ir pienākums ziľot pašvaldībai par tādu 

apstākļu iestāšanos, kuri izrisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu 

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

daļa); 

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

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

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

atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

15.
1
panta  trešajā daļā noteiktajai kārtībai. 

Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas.  

43. Par zemes gabala daļas iegādi 

Ziņo: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 2011. gada 19. jūlijā saľemts D.L. iesniegums  reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 

ar Nr 2.1.3.6.\11\     ar priekšlikumu pirkt daļu no viľai piederošā nekustamā īpašuma , kas 

atrodas XXX 2, 30000 kv.m. platībā uz kura atrodas Madonas pilsētas stadions par XXX 

LVL, kv.m.  un tam pieguļošo teritoriju līdz Lises upei 65270 kv.m. platībā par LVL XXX 

,kv.m.  

Minētais zemesgabals būtu nepieciešams pašvaldības funkcijas nodrošināšanai saskaľā 

ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu – pašvaldības funkcija ir veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.   

 Noklausoties sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, ľemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 11 (Gunita KĻAVIĽA, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – 1 (Daiga Elga ĀBOLA ),  

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Pēc zemes gabala, uz kura atrodas Madonas pilētas stadions 30000 kv.m. un tam 

pieguļošā teritorija 58085 kv.m, atdalīšanas no D.L.  piederošā nekustamā īpašuma 

Oskara Kalpaka ielā  2, kadastra apzīmējums XXX noslēgt atdalītā zemes gabala 

pirkuma līgumu, nosakot pirkuma maksu par zemi zem stadiona XXX LVL par 1 

kv.m., par pārējo platību XXX LVL par 1 kv.m.   

2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot pirkuma priekšlīgumu. 

3. Uzdot Madonas novada būvvaldei organizēt minētā zemes gabala atdalīšanu un plāna 

materiāla izgatavošanu. 

4. Līdzekļus pirkuma maksas samaksai paredzēt 2012.gada budţetā 
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44. Par papildus līdzekļu iedalīšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-

2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta 

„Saikavas tautas nama rekonstrukcija” (LAD līgums Nr.08-05-L32100-000355) 2.kārtas 

būvdarbu ieturētā maksājuma daļas samaksai 

ZIŅO: Jānis  MELNUPS – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists 

 Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies J. MELNUPA sniegto 

informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Iedalīt LVL 416,77 (četri simti sešpadsmit lati 77 santīmi) Saikavas tautas nama 

rekonstrukcijas 2.kārtas būvdarbu ieturētā maksājuma daļas samaksai no Praulienas pagasta 

budţeta līdzekļu atlikuma. 

45. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.3.1.apakšaktivitātes „Satiksmes drošības 

uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros īstenotā projekta 

Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/074/026 „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” realizācijai  

ZIŅO: Jānis  MELNUPS – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists 

 Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies J. MELNUPA sniegto 

informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Projekta Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/074/026 „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” 

realizācijai ľemt aizľēmumu LVL 49512,00 (četrdesmit deviľi tūkstoši pieci simti 

divpadsmit lati) Latvijas Republikas Valsts kasē; 

2. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu; 

3. Lūgt Finanšu ministrijas Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomi atbalstīt Madonas novada domes lēmumu ľemt aizľēmumu LVL 49512,00 Valsts 

Kasē ar Valsts Kases noteikto aizľēmumu procentu likmi un aizľēmuma atmaksas 

termiľu 20 (divdesmit) gadi un atlikto maksājumu uz 3 (trīs) gadiem ERAF līdzfinansētā 

projekta Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/074/026 „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” 

realizācijai.     

46. Par D.I.  iesniegumu 

ZIŅO: Māris GAILUMS  – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 20.jūnijā ir saľēmusi D.I.  iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldībā Nr. MNP/2.1.3.6./11/371) ar lūgumu finansiāli 

atbalstīt D.I., lai varētu startēt pasaules čempionāta posmos 2011.gada sezonā motokrosā 

MX2 klasē. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M.Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju,  

deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 
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KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt D.I.  piedalīšanos pasaules čempionāta posmos 2011.gada sezonā. 

2. Piešķirt finansējumu LVL  300,00 (trīs simti  latu) apmērā dalībai sacensībās, 

atbilstoši noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un naudas 

balvām”. 

47. Par biedrības „AC Sports”iesniegumu. 

ZIŅO: Māris GAILUMS  – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 30.jūnijā ir saľēmusi biedrības „AC Sports” 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā Nr. MNP/2.1.3.2./11/1782) ar lūgumu 

finansiāli atbalstīt Latvijas atklātā čempionāta šaušanā (sportingā) rīkošanu un organizēšanu 

Madonas novada Aronas pagasta „Rincānos” .  

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M.Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju,  

deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

   1. Atbalstīt biedrības „AC Sports” rīkoto pasākumu Madonas novada Aronas pagasta 

„Rincānos”. 

2. Piešķirt finansējumu LVL 150,00 (viens simts piecdesmit latu) apmērā sacensību 

organizēšanai un rīkošanai, atbilstoši   noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta 

finansiālo atbalstu un naudas balvām. 

3. Piešķirto finansējumu pārskaitīt biedrībai „AC Sports”. 

48. Par A.C. iesniegumu 

ZIŅO: Māris GAILUMS  – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 30.jūnijā ir saľēmusi A.C. iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldībā Nr. MNP/2.1.3.6./11/395) ar lūgumu finansiāli 

atbalstīt A.C. dalību Pasaules sportinga čempionātā, kas norisināsies Orville (Francija) 

2011.gada no 14.- 17.jūlijam 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M.Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju,  

deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

   1.Atbalstīt A.C. piedalīšanos Pasaules sportinga čempionātā 14. -17.07.2011. Francijā. 

2.Piešķirt finansējumu LVL 150,00 (viens simts piecdesmit latu) apmērā dalībai 

sacensībās, atbilstoši  noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta finansiālo 

atbalstu un naudas balvām”, Madonas pilsētas sporta izdevumu tāmes – atbalsts augsta ranga 

sportistiem. 

3. Piešķirto finansējumu pārskaitīt biedrībai „AC Sports”. 
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49. Par Latvijas Vieglatlētikas Savienības iesniegumu 

ZIŅO: Māris GAILUMS  – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 27.jūnijā ir saľēmusi Latvijas Vieglatlētikas 

savienības iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā Nr. MNP/2.1.3.1./11/1732 ar 

lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas Nacionālās izlases dalībnieku E.E., dalībai mācību - 

treniľu nometnē Valmierā no 2011.gada 01.- 20.augustam, sakarā ar gatavošanos 2011.gada 

pasaules čempionātam Korejā (27.08.- 04.09.2011) 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies M. Gailuma sniegto informāciju, 

ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju,  deputātu izteiktos 

viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Atbalstīt E.E. piedalīšanos mācību - treniľu nometnē Valmierā no 2011.gada 01. - 

20.augustam , sakarā ar gatavošanos 2011.gada pasaules čempionātam Korejā (27.08.-

04.09.2011). 

2. Piešķirt  Ls 200,00 (divi simti latu) apmērā dalībai nometnē. 

 50. Par V.Ţ. iesniegumu. 

ZIŅO: Māris GAILUMS  – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 4.jūlijā ir saľēmusi V.Ţ. iesniegumu (reģistrēts 

Madonas novada pašvaldībā Nr. MNP/2.1.3.6./11/400 ar lūgumu finansiāli atbalstīt R.Ţ. 

piedaloties Pasaules junioru čempionātā motokrosā Itālijā (Cingoli) š.g. 12.-13.augustā. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies M. Gailuma sniegto 

informāciju, ľemot vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju,  

deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Atbalstīt R.Ţ. piedalīšanos Pasaules čempionātā motokrosā - Itālijā (Cingoli) 12., 

13.08.2011. 

2. Piešķirt finansējumu Ls 150,00 (viens simts latu) apmērā dalībai sacensībās, atbilstoši 

noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”. 

51. Par finansējuma piešķiršanu ceļu sakopšanai pēc Latvijas čempionāta rallijā 

ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi „SIA Bērzaunes komunālais dienests” rēķinu 

NR.35 no 06.07.2011. par izdevumu segšanu, kas saistīti ar ceļa sakopšanu pēc Latvijas 

čempionāta rallijā un rallijsprintā, kas norisinājās Madonas novada teritorijā 2011.gada 

5.jūnijā. 

Izskatījusi iesniegto rēķinu un noklausījusies A.Lungeviča sniegto informāciju, ľemot 

vērā Sporta un veselības jautājumu, Finanšu un attīstības komiteju, deputātu izteiktos 

viedokļus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 
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Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt LVL 960,14 (deviľi simti sešdesmit lati 14 santīmi) apmērā rēķina apmaksai par 

veiktajiem ceļa sakopšanas darbiem pēc Latvijas čempionāta rallijā un rallijsprintā 2011.gada 

5.jūnijā. 

52. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 13.jūnija lēmumā 

(Nr.11 p. 22) „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Madonas novada pašvaldības 

29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) 

izmantošanu”  

ZIŅO: Ilona SKINČA – teritorijas plānotāja 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA CEMEX, reģ.nr.40003386821, iesniegumu 

ar lūgumu mainīt teritoriālā plānojuma atļauto izmantošanu no lauksaimniecības zemes uz 

karjera zemi SIA CEMEX piederošajā īpašumā “Grants Kalni”, Mārcienas pagasts, Madonas 

novads, kad.nr. 7074-004-0044, sakarā ar darbības paplašināšanu un iepriekš veikto 

ģeoloģisko izpēti un veikto ietekmi uz vidi novērtējumu. 

Saskaľā ar spēkā esošiem Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošiem 

noteikumiem Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 

nekustamajam īpašumam Mārcienas pagasta “Grants Kalnos”, kad.nr.7074-004-0044, 

noteikta plānotā (atļautā) izmantošana lauksaimniecības teritorija (LS) 14,82 ha platībā. 

SIA CEMEX 2010.gada 13.aprīlī ir saľēmis Valsts vides dienesta izsniegtu derīgo 

izrakteľu: smilts-grants un smilts ieguves limitu līdz 2020.gada 12.aprīlim blakus esošajos 

īpašumos „Lāču Migas” un „Lejas Kļaviľi” (kad.nr.7074-004-0124 un nr.7074-004-0080), 

Mārcienas pagastā. Nekustamajā īpašumā „Grants Kalni”, kad.nr.7074-004-0044, paredzēts 

iegūt ~300 tūkst.m3 smilts-grants un ~750 tūkst.m3 smilts derīgo izrakteľu. 

2010.gada 29.septembrī Valsts vides dienests sniedzis atzinumu Nr.9 „par smilts un 

smilts-grants ieguves derīgo izrakteľu atradnē „Sauleskalni” Madonas novada Mārcienas 

pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziľojumu”. 

Šobrīd ir uzsākta Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam izstrāde visai 

Madonas novada teritorijai un tā izstrāde ir laikietilpīgs process, kuru plānots pabeigt 

2012.gada nogalē. Taču viens no pašvaldības uzdevumiem ir atbalstīt uzľēmējus, veidojot 

uzľēmējdarbībai atbilstošu vidi un infrastruktūru, piesaistīt teritorijai jaunus investorus ar 

inovatīvām tehnoloģijām, radīt jaunas darbavietas, tādējādi vairojot Madonas novada cilvēku 

labklājību. Uzľēmēju plānotā darbība ir būtisks ieguldījums pašvaldības attīstībā, taču tā 

daļēji atbilst spēkā esošo saistošo noteikumu plānotai (atļautai) izmantošanai.  

 Ľemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt šādus grozījumus Madonas novada 

pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto 

(atļauto) izmantošanu”: 

 - 15.punkta pielikumā „Madonas  pilsētas  teritorijas plānojuma  1999. – 2012.gadam  

grozījumu  Nr.2.  II  daļa „Grafiskā daļa” un   III daļa  „Teritorijas  izmantošanas  un   

apbūves  noteikumi””,  

- 5.punkta pielikumā „Kalsnavas  pagasta  teritorijas  plānojuma  2006. – 2018.gadam   II 

daļa  „Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”” un  

- 7.punkta pielikumā „Liezēres  pagasta  teritorijas  plānojuma  2008. –2020.gadam II daļa  

„Grafiskā  daļa„ un  III  daļa  „Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”””. 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu, MK 06.10.2009.gada noteikumu Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 11., 32. un 35.punktu, ľemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas sēdes viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 
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Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 

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

1. Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 13.jūnija lēmumā „Par 

grozījumu izstrādes uzsākšanu Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo 

noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu””: 

1.1. Lēmuma 1. Punktu izsakot šādā redakcijā: 

„Uzsākt grozījumu izstrādi Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo 

noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) 

izmantošanu” 15.punkta pielikumā „Madonas pilsētas  teritorijas plānojuma  

1999. – 2012.gadam  grozījumu  Nr.2.  II  daļa „Grafiskā daļa” un   III daļa  

„Teritorijas  izmantošanas  un   apbūves  noteikumi””, 5.punkta pielikumā 

„Kalsnavas  pagasta  teritorijas  plānojuma  2006. – 2018.gadam   II daļa  

„Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi””, 7.punkta pielikumā 

„Liezēres  pagasta  teritorijas  plānojuma  2008. –2020.gadam II daļa  

„Grafiskā  daļa„ un  III  daļa  „Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  

noteikumi”” un 9.punkta pielikumā „Mārcienas pagasta  teritorijas  

plānojuma  2008. –2020.gadam II daļa  „Grafiskā  daļa„ un  III  daļa  

„Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi””.”; 

1.2. Lēmuma 3. Punktu izsakot šādā redakcijā: 

„Apstiprināt darba uzdevumu grozījumu izstrādei Madonas novada 

pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Par Madonas novada 

teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 15.punkta pielikumā „Madonas  

pilsētas  teritorijas plānojuma  1999. – 2012.gadam  grozījumu  Nr.2.  II  daļa 

„Grafiskā daļa” un   III daļa  „Teritorijas  izmantošanas  un   apbūves  

noteikumi””, 5.punkta pielikumā „Kalsnavas  pagasta  teritorijas  plānojuma  

2006. – 2018.gadam   II daļa  „Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  

noteikumi””, 7.punkta pielikumā „Liezēres  pagasta  teritorijas  plānojuma  

2008. –2020.gadam II daļa  „Grafiskā  daļa„ un  III  daļa  „Teritorijas  

izmantošanas  un  apbūves  noteikumi” un  9.punkta pielikumā „Mārcienas 

pagasta  teritorijas  plānojuma  2008. –2020.gadam II daļa  „Grafiskā  daļa„ 

un  III  daļa  „Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”” saskaľā ar 

pielikumu Nr.1.”. 

2. Apstiprināt Darba uzdevuma grozījumus (pielikuma Nr.1).  

3. Uzdot izstrādes vadītājam nodrošināt: 

3.1. paziľojuma par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025 gadiem izstrādes 

uzsākšanu publicēt domes mājas lapā www.madona.lv un laikrakstos „Latvijas 

Vēstnesis”, „Madonas novada vēstis”, Madonas reģiona laikrakstā „Stars”. 

3.2. lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomei. 

53. Par piedalīšanos Valsts Izglītības attīstības aģentūras izglītības inovāciju konkursā 

ZIŅO: Artūrs Vīle – Bērziņš – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, Finanšu un 

attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Piedalīties Valsts Izglītības attīstības aģentūras izglītības inovāciju konkursā ar 

Vestienas pagasta pārvaldes projekta pieteikumu „Madonas novada 19 skolās 4.-6. klasēm 

Radoši praktiskā darbnīca „Meţs, pļava, ūdens un Es”. Projekta kopējās izmaksas LVL 2 

975,57. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. 

2. Par projekta vadītāju nozīmēt Vitu Eizentāli. 

54. Par pamatlīdzekļu maiņu 

ZIŅO: Gita LUTCE – Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniece 

 Noklausījusies Gitas LUTCES sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga 

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

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 

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

1. Atļaut Īpašumu uzturēšanas nodaļai slēgt maiľas līgumu ar z/s „Blicavas” par 

Madonas Īpašumu uzturēšanas nodaļas īpašumā esošo 2002.gadā iegādāto 

traktoru H RIDER 16 H (inventāra numurs 12310001) maiľu pret 3 (trīs) 

jauniem zāles pļāvējiem. 

2. Uzdot Madonas novada pašvaldības izpilddirektoram Ārim Vilšķērstam 

organizēt īpašumu novērtēšanu saskaľā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu. 

55. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu 

īstenošanai 

ZIŅO: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

Noklausījusies Birutas VINDELES sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

I Palielināt ieņēmumus no 

1. pašvaldības budţetā saľemtiem uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu 

palīdzības projektu īstenošanai no valsts budţeta iestādēm (kods18630) Ls 67215,00 

2. uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldības budţetā par Eiropas savienības 

struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai (kods 18811) Ls86810,00 

      II Palielināt finansējumu 

 

1. Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveidei Madonas novadā 

pakalpojumu apmaksai (kods 2200) par Ls 14431.00  no pašvaldības budţetā 

saľemtiem uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu 

īstenošanai no valsts budţeta iestādēm; 

2. Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles” rekultivācijai pakalpojumu apmaksai 

(kods 2200) par Ls 5727,00 no pašvaldības budţetā saľemtiem uzturēšanas 

izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no 

valsts budţeta iestādēm; 
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3. Vestienas pagasta izgāztuves „Lauski” rekultivācijai pakalpojumu apmaksai 

(kods 2200) par Ls 6954,00 no pašvaldības budţetā saľemtiem uzturēšanas 

izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no 

valsts budţeta iestādēm; 

4. Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši” rekultivācijai pakalpojumu apmaksai 

(kods 2200) par Ls 13055,00 no pašvaldības budţetā saľemtiem uzturēšanas 

izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no 

valsts budţeta iestādēm; 

5. Liezēres pagasta izgāztuves „Vālēni” rekultivācijai pakalpojumu apmaksai 

(kods 2200) par Ls 6953,00 no pašvaldības budţetā saľemtiem uzturēšanas 

izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no 

valsts budţeta iestādēm; 

6. Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliľi” rekultivācijai pakalpojumu apmaksai 

(kods 2200) par Ls 14781,00 no pašvaldības budţetā saľemtiem uzturēšanas 

izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no 

valsts budţeta iestādēm; 

7. Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes” rekultivācijai pakalpojumu apmaksai 

(kods 2200) par Ls 5314,00 no pašvaldības budţetā saľemtiem uzturēšanas 

izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no 

valsts budţeta iestādēm; 

8. projektam „Apmācība darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai” atalgojumiem 

(kods1100) par Ls 10000,00 , darba devēja soc.iemaksām (kods1200) par Ls 

2400,00, pakalpojumu apmaksai (kods2200) par Ls 190,00, materiālu iegādei 

(kods2300) par Ls 6250,00, pabalstiem (kods6200) par Ls 65000,00, degvielas 

iegādei (kods7200) par Ls 2970,00 no uzturēšanas izdevumu transfertiem 

pašvaldības budţetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu 

projektu īstenošanai; 

9. automašīnas iegādei Vestienas pagasta pārvaldei Ls 3600.00 (kods 5200) no 

aizľēmuma Valsts kasē; 

10. projektam „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija I kārta” nepabeigtajai 

būvniecībai  Ls 559759.00 (kods 5200) no aizľēmuma Valsts kasē; 

11. projektam „Multifunkcionāla  jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas 

novadā „  nepabeigtajai būvniecībai Ls 61524.00 (kods 5200) no aizľēmuma 

Valsts kasē; 

12. projektam „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšanai Madonas pilsētas vidusskolās”  materiālu iegādei Ls 10331.00 

(kods 2300) un pamatlīdzekļu iegādei Ls 10331.00 (kods 5200) no aizľēmuma 

Valsts kasē; 

13. projektam „Vistiľlejas kapsētas vecās kapličas vienkāršotā renovācija” 

nepabeigtajai būvniecībai Ls 11070.00( kods 5200) no aizľēmuma Valsts kasē. 

56. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budţeta grozījumiem 

ZIŅO:  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 viedokli, atklāti balsojot: PAR- 13 

(Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga 
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MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20  „Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada  

budţeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

57. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.18 

„Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” precizēšanu 

ZIŅO: Guntis GAILUMS -  jurists 

2011.gada 11.jūlijā ir saľemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas raksts 

par nepieciešamību veikt precizējumus 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.18 

„Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. Ministrija 

norāda, ka ir nepieciešams precizēt saistošos noteikumus atbilstoši MK 2009.gada 3.februāra 

noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 110.1.apakšpunkta un 

179.punkta prasībām un nepieciešams precizēt noteikumu 1.1.apakšpunktu, jo pašvaldībai nav 

deleģējums  noteikt papildus ierobeţojumus attiecībā uz dzīvesvietas deklarēšanu. 

MK 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 110.1.apakšpunkts nosaka, ka, ja grozījumu noteikumu projektam ir spēkā 

stāšanās noteikums, to numurē kā noteikumu punktu, savukārt grozījumu noteikumu projekta 

ievaddaļu numurē kā noteikumu projekta pirmo punktu un grozījumus numurē kā noteikumu 

projekta pirmā punkta apakšpunktus. Noteikumu 179.punkts nosaka, ka pirms pašvaldību 

saistošo noteikumu projekta nosaukuma paredz vietu norādei uz tās pašvaldības domes sēdes 

datumu, kurā apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi, kā arī protokola numuram un 

izskatītā jautājuma kārtas numuram. 

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saľemts ministrijas 

atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome 

precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos 

noteikumus. 

Noklausījusies G. Gailuma sniegto informāciju, ľemot vērā LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 11.07.2011 rakstu Nr.17-1e/10864, pamatojoties uz 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, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: 

PAR- 11 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; 

ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Precizēt Madonas novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.18 

„Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un: 

1.1. noformēt saistošos noteikumus atbilstoši MK 2009.gada 3.februāra noteikumu 

Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 110.1.apakšpunkta un 

179.punkta prasībām; 



 38 

1.2. precizēt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktu: 

1.1.  Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:  

„2. Palīdzību Madonas novada pašvaldībā var saņemt likumā „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” un šajos saistošajos noteikumos noteiktās 

personas, kuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas (bijušas pierakstījušās) un 

pastāvīgi dzīvo Madonas novadā, un kuras Madonas novada pašvaldības domes 

Dzīvokļu komisijas lēmumu ir atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību.” 

2. Administratīvajai nodaļai precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc 

to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas novada 

Vēstnesis”; 

4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas novada Vēstnesis”. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

(Precizētie saistošie noteikumi pielikumā) 

58. Par A.I. iesnieguma izskatīšanu 

ZIŅO: Āris VILŠĶĒRSTS – izpilddirektors 

2011.gada 8.jūlijā no A.I., kas nomā no pašvaldības nedzīvojamās telpas XXX - telpu 

platība 56,7 kv.m., apstiprinātā nomas maksa mēnesī – 1,00 Ls/kv.m. A.I., sakarā ar veselības 

problēmām, (operācija un rehabilitācijas periods, kura laikā nevarēs strādāt un gūt ienākumus 

no saimnieciskās darbības) lūdz samazināt nomāto telpu nomas maksu laika posmā no 

01.08.2011 līdz darba nespējas lapas termiľa beigām (termiľš šobrīd nav precīzi nosakāms, 

bet pēc iesniedzēja mutiskas informācijas var ilgt līdz pusotram mēnesim).  

Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies Ā.Vilšķērsta sniegto informāciju 

un deputātu izteiktos viedokļus, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti 

balsojot: PAR- 12 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, BRUNO KOKARS, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIĽŠ, 

ANDRIS SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. A.I. slimības laikā, t.i.no 01.08.2011. līdz darba nespējas lapas termiľa beigām, 

samazināt nedzīvojamo telpu XXX, nomas maksu uz 0, 30 Ls/kv.m mēnesī, papildus 

aprēķinot PVN.  

2. Nomas maksas samazinājuma beigu termiľu, saskaľā ar A.I. iesniegtu darba nespējas 

lapas kopiju, uzdot fiksēt pašvaldības izpilddirektoram, izdodot rīkojumu grāmatvedībai par 

pilnas nomas maksas iekasēšanas atsākšanu. 

59. Par skolēnu autobusa maiņu 

ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

 Šveices konfederācijas valdības finansētā un Valsts Reģionālās attīstības aģentūras 

koordinētā projekta ietvaros Madonas novada pašvaldība saľēma trīs jaunus autobusus 

skolēnu pārvadāšanai. No tiem divi 40 (četrdesmit) vietīgi Mercedes-Benz Intouro un viens 

20 (divdesmit) vietīgs Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, lai gan pašvaldība bija lēmusi par 

iespēju saľemt trīs lielos autobusus. Pārrunājot situāciju ar Neretas novada pašvaldību, ir 

radusies iespēja veikt skolēnu autobusa apmaiľu starp pašvaldībām. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 38.
1
panta pirmo un otro daļu, ievērojot likumā „Par 

valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto par 
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pašvaldības mantas likumīgu, iedzīvotāju interesēm atbilstošu un lietderīgu izmantošanu, 

Madonas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, ar …. balsīm 

Noklausījusies Agra Lungeviča sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 12 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta 

VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Slēgt maiľas līgumu par Madonas novada pašvaldībai piederošo autobusu Mercedes-

Benz Sprinter 516 CDI apmaiľu pret Neretas novada pašvaldībai  piederošo 

autobusu Mercedes-Benz Intouro . 

2. Piešķirt finansējumu LVL 10492,76 Ls apmērā no budţetā nesadalītajiem līdzekļiem 

autobusa iegādes līdzfinansējuma daļas starpības segšanai. 

 

60. Par Vestienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒRZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanu” 37. panta 1. 

daļas 1. punktu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR- 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris 

ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt Vestienas pagasta pārvaldes pārziľā esošo 1989.gada izlaiduma 

automašīnu VW PASSAT VARIANT ar valsts Nr. EH 5275 izsolē pārdodot ar 

augšupejošu soli ar sākuma cenu LVL 380,00 (trīs simti astoľdesmit lati). 

2. Uzdot Vestienas pagasta pārvaldes vadītājam apstiprināt automašīnas VW PASSAT 

VARIANT ar valsts Nr. EH 5275 izsoles noteikumus un noorganizēt mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli. 

 

61. Par Vestienas pagasta pārvaldes īpašumā esošā īpašuma atsavināšanu 

ZIŅO: Artūrs VĪLE-BĒRZIŅŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Nekustamais īpašums „Zvirbuļi”, Vestienas pagastā, kas sastāv no zemes ar kadastra 

apzīmējumu 7096 007 0262 0.2428 ha platībā, kadastrālā vērtība LVL 228.00 un palīgēkas ar 

kadastra apzīmējumu 7096 007 0262 001, bilances atlikusī vērtība LVL 2 392 reģistrēts 

Zemesgrāmatā kā Vestienas pagasta īpašums. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējās pašvaldības domes var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Valsts mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai un 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, un ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 
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Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS –NAV,  Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Uzdot Juridiskajai nodaļai nekustamo īpašumu „Zvirbuļi” Vestienas pagastā, 

Madonas novadā, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0262 

0.2428 ha platībā un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0262 001, 

pārreģistrēt zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda. 

2. Uzsākt atsavināšanas procedūru Madonas novada pašvaldības piederošajam 

nekustamajam īpašumam – „Zvirbuļi” Vestienas pagastā, Madonas novadā, kas 

sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0262 0.2428 ha platībā un 

palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0262 001, nosakot atsavināšanas veidu 

– pārdošana  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Uzdot Vestienas pagasta pārvaldes vadītājam organizēt nekustamā īpašuma 

„Zvirbuļi”, Vestienas pagastā, Madonas novadā novērtēšanu. 
 

62. Par biedrības Savējie M iesniegumu 

ZIŅO: Agris LUNGEVIČS – priekšsēdētāja vietnieks 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi biedrības „Savējie M” iesniegumu par 

Smeceres sila bāzes šautuves nomas līgumu. 

 Noklausoties sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības nodaļas viedokli, 

atklāti balsojot: PAR- 13 (Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

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

Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

  Pilnvarot Madonas novada pašvaldības izpilddirektoru Āri VILŠĶĒRSTU saskaľot  

Smeceres sila bāzes šautuves izmantošanu projekta “Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.1. rīcības „Jaunu 

pakalpojumu izveidošana un esošo kvalitātes paaugstināšana” ietvaros. 

63. Par nekustamo īpašumu maiņu 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada Sarkaľu pagasta pārvalde lūdz izskatīt jautājumu par atļauju mainīt N. Ū. 

piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra XXX, kurš sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 

0,2058 ha un XXX 422,6 kv.m. pret Madonas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma 

„Dambji” ar kadastra Nr. 7090-004-0172, kurš sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,39 ha un 

četrām ēkām 

 Nekustamais īpašums XXX ir nepieciešams projekta „Sadzīves pakalpojumu centra izveide 

Sarkaľu pagasta Biksēres ciemā” īstenošanai. 

  Iepazinusies ar Sarkaľu pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par nekustamo 

īpašumu maiľu, pamatojot ar Sarkaľu pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, 

ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas viedokli, atklāti balsojot: PAR - 13 (Daiga Elga 

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

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  

Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 

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

1. Mainīt nekustamo īpašumu  „Dambji” ar kadastra Nr. 7090-004-0172, kurš sastāv no 

zemes gabala ar kopējo platību 0,39 ha un četrām ēkām pret nekustamo īpašumu XXX 
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ir nepieciešams projekta „Sadzīves pakalpojumu centra izveide Sarkaľu pagasta 

Biksēres ciemā” īstenošanai. 

2. Slēgt nekustamo īpašumu maiľas līgumu īpašumam  „Dambji” ar kadastra Nr. 7090-

004-0172, kurš sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,39 ha un četrām ēkām pret 

nekustamo īpašumu XXX 

3. Uzdot Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājam organizēt pašvaldībai piederošo zemes 

gabalu „Akas” kadastra Nr. 7090-004-0231 sadalīšanu, ierakstīšanu Zemes grāmatā un 

novērtēšanu. 

 

Sēdi slēdz plkst.18.00 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks (paraksts)   A.Lungevičs 

 

Protokolēja    (paraksts)   L.Liepiľa 

 


