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Reģ. Nr.  90000054572  

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

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

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS  

Madonā 

 2011.gada  28.aprīlī       Nr.9 

Sēde atklāj plkst.10.00 

 

Darba kārtībā:  

1. Par aizdevuma ľemšanu no Valsts kases projekta „Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu 

rekonstrukcija‖ darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ papildinājuma 3.1.4.4. 

aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai‖ realizācijas 

pabeigšanai. 

2. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāţu štatu sarakstos 

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

4. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā 

 

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

6. Par Praulienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu 

 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu īpašumā „DIVUPE‖ par dolomīta karjera izveidi 

 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu īpašumā „SILVA‖ par dolomīta karjera izveidi 

 

9. Par meţizstrādes darbu uzsākšanu Ūdens ielā 2, Rūpniecības ielā 55b un 55c 

 

10. Par Iepirkuma procedūras uzsākšanu traktora iegādei Madonas pilsētas ielu sakopšanai un 

uzturēšanai 

 

11. Par aprūpes mājās pakalpojuma klientu līdzdalības maksājumu Madonas novadā 

12. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta štatu sarakstā 

13. Par administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu 

14. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Madonas pilsētas 1.vidusskolai 

 

15. Par finansējuma piešķiršanu Lazdonas Svētās Trijādības pareizticīgo draudzei un 

Madonas evaľģēliski luteriskajai draudzei  
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16. Par aizľēmuma ľemšanu Valsts kasē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā‖ aktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta „Vistiľlejas kapsētas 

vecās kapličas vienkāršotā renovācija‖ īstenošanai 

17. Par Madonas novada pašvaldības bāriľtiesas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 

18. Par Madonas novada pašvaldības bāriľtiesas locekļa ievēlēšanu ARONAS pagastā 

19. Par finansējuma piešķiršanu aviobiļešu iegādei folkloras kopas „Vērtumnieki‖ lidojumam 

uz festivālu Turcijā 

 

20. Par finansiālu atbalstu Madonas novada „Ģimenes dienas‖ pasākuma organizēšanai 

21.Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu 

īstenošanai 

22. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budţeta grozījumiem 

23. Par apkures maksas segšanu par dzīvokļiem, kas nav izīrēti 

24. Par Madonas novada vēlēšanu komisijas sastāva papildināšanu 

25. Par aizľēmumu Valsts Kasē projekta „ Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Madonas pilsētas vidusskolās‖ pašvaldības līdzfinansējumam 

26. Par papildinājumiem 29.10.2009. lēmumā ‖Par maksas pakalpojumiem un samaksas 

apjomiem Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā‖ 

(protokols Nr.13; 13.p) 

27. Par studiju kredīta galvošanu Dainim PURENAM 

28. Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

 

30. Par automašīnas iegādi pašvaldības darba nodrošināšanai 

31. Par līdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansējumam biedrībai „IHTIS‖ 

 

32. Par Bērzaunes pagasta ģerboni. 

 

33. Par ēkas Saieta laukumā 8, Madonā, nojaukšanu 

 

34. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.13 

„Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā‖ 

 

35. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 27.01.2011. lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu‖ (Protokols Nr.2, 32.p.)  

 

36. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
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37.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 

38. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība‖ 

maksas pakalpojumiem‖ pieľemšanu.  

 

39. Par zemes robeţu pārkārtošanu īpašumiem Aronas pagasta, Kusa, Skolas iela 1 un Skolas 

iela 3 

40. Par servitūta ceļa noteikšanu īpašumā Parkas 

 

41. Par Aronas pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu 

42. Par zemes vienības atdalīšanu  

 

43. Par Biedrības „Savējie M‖ iesniegumu par patapinājuma līguma pagarināšanu 

44. Par Saistošo noteikumu „Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums vasaras 

uzturēšanas klasēs‖ pieľemšanu  

 

45. Par saistošo noteikumu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas 

novadā‖ precizēšanu 

46. Par nekustamā īpašuma ar adresi Ievu iela 5, Madona izsoles rezultātiem 

47. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

48. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

49.   Par nolikuma „Nolikums licencētai makšķerēšanai un vēţošanai Puduļu ezerā‖ 

apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem 

50. Par medību tiesību nomas izsoles paraugnolikuma apstiprināšanu     

 

51.Par vienreizējo maksu par tiesībām noslēgt līgumu par medību tiesību nomu  

 

52.Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sarkaľmuiţa‖ 

 

53. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums‖ 

 

54. Par finansējuma piešķiršanu zivju resursu aizsardzības pasākumiem Lubāna ezerā un tam 

piegulošajās ūdenstilpnēs 

55. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursā „Zivju resursu 

pavairošana un atraţošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā‖  

 

56. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursā „Zivju resursu 

pavairošana un atraţošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā‖  

 

 

Sēdē piedalās – 
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Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis 

VUCĀNS 

          

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības 

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

sabiedrisko attiecību speciāliste, Helmuts PUJATS- jurists, Guntis GAILUMS – jurists,  

Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs, Indra KĀRKLIĽA- projektu ieviešanas speciāliste, 

Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators, 

Jānis MELNUPS – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, Guna GOTLAUFA – 

projektu ieviešanas speciāliste 

 

Uzaicinātās personas:   

Maruta MŪRNIECE, Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs, Andrejs 

PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes 

vadītājs, Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs, Gita LUTCE- Īpašumu 

uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniece, Marita KRASOVSKA – sociālā dienesta speciāliste, 

Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks, Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas 

pagasta pārvaldes vadītājs, Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Ivars MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs, Laikraksta „Stars‖ pārstāvis – 

Egils Kazakevičs, 

 

Sēdi vada – Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Protokolē – Laima LIEPIĽA – administratīvās nodaļas vadītāja 

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, 

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  

Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS,  Modris ZOMEROVSKIS), PRET - 

NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

 Apstiprināt 2011.gada 28.marta Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtību. 

1. Par aizdevuma ņemšanu no Valsts kases projekta „Dzelzavas dienas aprūpes centra 

telpu rekonstrukcija” darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.1.4.4. aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstībai” realizācijas pabeigšanai 

ZIĽO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs. 

  Izskatījusi Dzelzavas pagasta pārvaldes 2011.gada 13. aprīļa iesniegumu Nr. DZE/1-

10/11/93 (reģistrēts 13.04.2011.Madonas novada pašvaldībā Nr. MNP/2.1.3.2./11/1018) ar 

lūgumu pieľemt lēmumu par finansējuma piesaisti objekta Dzelzavas pagasta dienas aprūpes 

centrs „Grāveri 1‖ būvdarbu pabeigšanai, ľemot vērā E.Vaska informāciju, Finanšu un 

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

Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, , Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS,), PRET- NAV,  ATTURAS – 

NAV,  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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      1. Ľemt aizľēmumu no Valsts kases 46715,14 LVL (četrdesmit seši tūkstoši septiľi simti 

piecpadsmit Latvijas lati 14 santīmi) apmērā vai ekvivalentā EUR valūtā uz 20 gadiem ar 

atlikto maksājumu uz 1 (vienu) gadu ar Valsts kases noteikto kredītprocentu likmi pietrūkstošā 

finansējuma nodrošināšanai projekta „Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija‖ 

realizācijas pabeigšanai. 

     2. Aizľēmuma atmaksu galvot ar pašvaldības budţeta līdzekļiem. 

2. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstos 

ZIĽO: Ruta VIZĀNE - deputāte 

Sakarā ar Ļaudonas pagasta pārvaldes īpašumā esošo pamatlīdzekļu nodošanu 

Madonas novada pašvaldībai, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo maksājumu 

iekasēšanu Ļaudonas administratīvajā teritorijā ir nepieciešamība izdarīt izmaiľas štatu 

sarakstos. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS) , PRET- NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Izdarīt izmaiľas Madonas novada pašvaldības un Ļaudonas pagasta pārvaldes štatu 

sarakstos ar 2011.gada 1.aprīli: 

1. Ļaudonas pagasta pārvaldē: 

2. Samazināt 0,1 štata vienību grāmatvedis- kasieris ar mēneša amatalgas likmi Ls 

380,00 

2.1. Samazināt 0,1 štata vienību komunālās saimniecības vadītājs ar mēneša amatalgas 

likmi Ls 325,00 

3. Madonas novada pašvaldībā: 

3.1.  Papildināt štatu sarakstu Finanšu nodaļā ar 0,1 štata vienību grāmatvedis-kasieris ar 

mēneša amatalgas likmi Ls 380,00 

3.2. Papildināt štatu sarakstu Īpašumu un uzturēšanas nodaļā 0,1 štata vienību komunālās 

saimniecības vadītājs ar mēneša amatalgas likmi Ls 325,00 

3. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

ZIĽO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Lazdonas pagasta pārvaldes 

2011. gada 15.aprīļa iesniegumu Nr. LAZ/1-10/11/21 ar lūgumu pieľemt lēmumu par 

Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţeta līdzekļu pārkārtošanu: 

 Ľemot vērā Lazdonas pagasta pārvaldes iesniegumus, ľemot vērā Finanšu un 

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

Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET- NAV, ATTURAS - 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

      Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā: 
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1. Piešķirt LVL 500.00 (pieci simti latu) no Lazdonas pagasta pārvaldes budţeta 

neizlietotajiem līdzekļiem Lazdonas pagasta dzīvojamā fonda remontam un uzturēšanai. 

2. Piešķirt LVL 50.00 (piecdesmit lati) no Lazdonas pagasta pārvaldes budţeta 

neizlietotajiem līdzekļiem Lazdonas pagasta pārvaldes Lazdonas bibliotēkas komandējumu 

izdevumu finansēšanai. 

3. Piešķirt finansējumu LVL 9900.00 ( deviľi tūkstoši deviľi simti lati) no Lazdonas 

pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem Lazdonas pamatskolas pirmskolas 

izglītības grupu apkures katla un tekoša remonta izmaksu finansēšanai. 

4. Piešķirt finansējumu LVL 1000.00 (viens tūkstotis lati) no Lazdonas pagasta pārvaldes 

speciālā budţeta dabas resursu nodokļa ieľēmumu neizlietotajiem līdzekļiem Lazdonas 

pagasta koplietošanas teritorijā esošo konteineru laukumu labiekārtošanai. 

5. Piešķirt finansējumu LVL 200.00 (divi simti lati) no Lazdonas pagasta pārvaldes 

budţeta neizlietotajiem līdzekļiem Lazdonas pamatskolas skolēnu pārvadājumiem 

2010./2011. mācību gadā. 

4. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS,  Valdis VUCĀNS), PRET- NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Palielināt izdevumus Ošupes pagasta komunālajai saimniecībai no nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādiem par 2220.- Ls.; t.sk.‖ 

-darba samaksai 500.00 Ls; (pieci simti lati)  

-darba devēja sociālajam nodoklim 120.00 Ls (viens simts divdesmit lati); 

-pamatlīdzekļa (mauriľa traktors) iegādei 1600.00 Ls. (viens tūkstotis seši simti latu). 

2. Pagasta autoceļu uzturēšanai no pamatbudţeta līdzekļu atlikuma izlietot 1000.00 Ls (vienu 

tūkstoti latu). 

3. Palielināt izdevumus par 288.00 (divi simti astoľdesmit astoľus latus) Ls pamatlīdzekļu 

iegādei Degumnieku pamatskolai (pamatlīdzekļu izveidošana) no pamatbudţeta līdzekļu 

atlikuma. 

4. Palielināt izdevumus par 400.00Ls (četri simti latu) skolēnu transportam uz vidusskolām no 

budţeta līdzekļu atlikuma. 

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

          Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde ir izskatījusi Jura Čevera, p.k. 290455-

11728, dzīvo „Sauleskalns‖ Ošupes pagasts, Madonas novads, 2011.gada 8.marta 

iesniegumu( reģistrēts Ošupes pagasta pārvaldē 08.03.2011 Nr. 1-10/11/48), par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra numuru 7082 013 0099. 

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. 
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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.  

Ošupes pagasta administratīvajā teritorijā zemes lietošanas tiesības ar 2010.gada 

1.jūniju  izbeidzas: 

 

N.p.k. Lietotāja vārds, uzvārds Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1. ...... 70820130099 0.6 

Minētā persona saskaľā ar  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1 

daļa noteikto iegūst zemes nomas pirmtiesības 

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

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

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25.panta 2.
1 

daļu un ľemot vērā 

Teritoriālās un vides jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs 

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

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS); PRET – NAV; ATTURAS – NAV 

, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ...... uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7082 013 0099, 0,6 ha kopplatībā.  

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7082 013 0099, 0,6 ha ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme.   

 3.Uzdot Ošupes pagasta pārvaldei izsūtīt minētajam zemes lietotājam  paziľojumu par 

zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu  slēgt  nomas līgumu. 

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

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību‖  nosacījumus. 

6. Par Praulienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

ZIĽO – Rihars SAULĪTIS - deputāts 

 Praulienas pagasta pašvaldība lūdz 2011.gada budţeta pārkārtošanu. 

 Ľemot vērā Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 

14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS,   Agris LUNGEVIČS, 

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

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Praulienas pagasta pārvaldes budţetā, samazinot atlikumu uz 

2011. gada 1.janvāri Ls 10864,39 (desmit tūkstoši astoľi simti sešdesmit četri lati 

39 santīmi) 

2. Papildus iedalīt budţeta līdzekļus: 

 PII "Pasaciľa" koridora remontam Ls 5222,43 (pieci tūkstoši divi simti 

divdesmit divi lati 43 santīmi); 
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 Praulienas pamatskolas gaiteľa un 1.-3. klašu grīdas remontam Ls 5441.96 

(pieci tūkstoši četri simti četrdesmit viens lats 86 santīmi); 

 Līdzfinsējums meţa zemes transformācijai dolomīta karjera izveidei Ls 200.00 

(divi simti lati) 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu īpašumā „DIVUPE” par dolomīta karjera izveidi 

ZIĽO – Rihards SAULĪTIS - deputāts 

Praulienas pagasta pārvalde ir saľēmusi SIA ‖REMEX‖ iesniegumu, reģistrēts 

Praulienas pagasta pārvaldē 08.03.2011. Nr.PRA/1-13.2/11/32, kurā lūdz Madonas novada 

pašvaldību piedalīties ar līdzfinansējumu īpašumā „DIVUPE‖ par dolomīta karjera izveidei, 

kadastra Nr.7086 015 0020, kas atrodas Madonas novada Praulienas pagastā ar kopējo platību 

24 ha, ar mērķi izmantot to saimnieciskās darbības veikšanai – derīgo izrakteľu - dolomīta 

ieguvei. 

Iesniegumam pievienots Nomas līgums sastādīts Madonas novada Praulienas pagastā 

2011.gada 3.janvārī.  

 Saskaľā ar apstiprināto Praulienas pagasta teritorijas plānojumu (publ. 20.03.2008. 

Nr.45 laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖), minētā meţa zemes transformācija ir paredzēta 

teritorijas plānojumā, un saskaľā ar 28.09.2004. MK noteikumiem „Meţa zemes 

transformācijas noteikumi‖ 23.punktu un ľemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu 

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

ĀBOLA, Bruno KOKARS,   Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, 

Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS), , PRET – 

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

1.Atbalstīt meţa zemes 14.7 ha ar kadastra Nr.7086 015 0020, kas atrodas SIA 

„REMEX‖ nekustamajā īpašumā „DIVUPE‖ Madonas novadā Praulienas pagastā, 

transformāciju dolomīta karjera izveidei, piedaloties ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls 100,00 

( viens simts latu)  apmērā. 

2. Uzdod pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar SIA „REMEX‖ par dolomīta 

šķembu materiāla realizāciju pašvaldībai bez maksas meţa transformācijas izmaksu apmērā 

(Ls 8000.00). 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu īpašumā „SILVA” par dolomīta karjera izveidi 

ZIĽO – Rihards SAULĪTIS - deputāts 

Praulienas pagasta pārvalde ir saľēmusi SIA „VL GRUPA‖ iesniegumu, reģistrēts 

Praulienas pagasta pārvaldē 08.03.2011. Nr.PRA/1-13.2/11/31, kurā lūdz Madonas novada 

pašvaldību piedalīties ar līdzfinansējumu īpašumā „SILVA‖ dolomīta karjera izveidei, 

kadastra Nr.7086 015 0074, kas atrodas Madonas novada Praulienas pagastā ar kopējo platību 

21.1 ha, ar mērķi izmantot to saimnieciskās darbības veikšanai – derīgo izrakteľu - dolomīta 

ieguvei.  

Iesniegumam pievienots Nomas līgums sastādīts Madonas novada Praulienas pagastā 

2011.gada 3.janvārī.  

Saskaľā ar apstiprināto Praulienas pagasta teritorijas plānojumu (publ.20.03.2008. 

Nr.45 laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖), minētā meţa zemes transformācija ir paredzēta 

teritorijas plānojumā, un saskaľā ar 28.09.2004. MK noteikumiem „Meţa zemes 

transformācijas noteikumi‖ 23.punktu un ľemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu 

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

ĀBOLA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, 
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Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS) , PRET – 

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

1. Atbalstīt meţa zemes 19.3 ha ar kadastra Nr.7086 015 0074, kas atrodas SIA „VL 

GRUPA‖ nekustamā īpašumā „SILVA‖ Madonas novada Praulienas pagastā, transformāciju 

dolomīta karjera izveidei, piedaloties ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls 100,00 (viens simts 

latu) apmērā. 

2. Uzdod pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar SIA „VL GRUPA‖ par dolomīta 

šķembu materiāla realizāciju pašvaldībai bez maksas meţa transformācijas izmaksu apmērā 

(Ls 20000.00). 

9. Par mežizstrādes darbu uzsākšanu Ūdens ielā 2, Rūpniecības ielā 55b un 55c 

Ziľo: Gita LUTCE – Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniece 

Turpinot 2010. gada augusta vētras seku likvidāciju Madonas pilsētā, nepieciešams 

sakārtot meţa īpašumus Ūdens ielā 2, Rūpniecības ielā 55b un 55c, kā arī turpināt iesāktos 

darbus īpašumā „Smecere‖. Minētajos īpašumos ir bojātas meţaudzes. Lai novērstu kaitēkļu 

savairošanos un kokmateriālu bojāšanos ir nepieciešams veikt meţizstrādes darbus.  

 Noklausījusies sniegto informāciju ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta 

VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, 

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

ATTURAS – 1 (Modris ZOMEROVSKIS), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt meţizstrādes darbus Madonas novada pašvaldībai piederošajos īpašumos: 

1.1 Rūpniecības ielā 55b (kadastra nr. 7001 001 1734 un 7001 001 1735) 1,04 ha 

platībā 

1.2 Rūpniecības ielā 55c (kadastra nr. 7001 001 1733) 0,91 ha platībā 

1.3 Ūdens ielā 2 (kadastra nr. 7001 001 1746) 3,19 ha platībā  

2. Turpināt iesāktos meţizstrādes darbus īpašumā „Smecere‖. 

3. Pilnvarot Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietnieci 

Gitu Lutci ciršanas apliecinājumu saľemšanai Madonas meţniecībā. 

4. Uzdot Madonas pilsētas pārvaldniekam Guntim Ķeverim veikt aptauju par 

meţizstrādes izmaksām un apaļkoku iepirkuma cenām, noslēgt līgumus. 

10. Par Iepirkuma procedūras uzsākšanu traktora iegādei Madonas pilsētas ielu 

sakopšanai un uzturēšanai 

Ziľo: Gita LUTCE – Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniece 

Pilsētas ietvju un ielu attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ziemas periodā, ielu slaucīšanai, 

zāles pļaušanai un citu labiekārtošanas darbu veikšanai vasaras sezonā, Madonas pilsētas 

Īpašumu uzturēšanas nodaļa izmanto traktoru VTZ 2048A. Traktors iegādāts 2002. gadā, tā 

atlīkusī uzskaites vērtība 0,00 Ls. Rezerves daļu iegāde traktoram ir apgrūtināta, jo šī tehnika 

tika raţota Krievijā un to izlaide ir pārtraukta. Tehnika savu ir nokalpojusi - 2010. gadā 

remontos tika ieguldīti 600,65 Ls, bet 2011. gadā jau 425,36 Ls. Tehnikai regulāri parādās 

ritošās daļas un motora bojājumi. 

Iepirkuma cena līdz 15 000 Ls (t.sk. PVN 22%). Finanšu līdzekļus traktora iegādei 

piešķirt no Ziedojuma fonda līdzekļiem. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 
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MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atļaut veikt Iepirkuma procedūru traktora iegādei. 

2. Finanšu līdzekļus traktora iegādei piešķirt no Ziedojuma fonda līdzekļiem. 

11. Par klienta līdzdalības maksājumu par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem 

Madonas novadā 

ZIĽO: Marita KRASOVSKA – sociālā dienesta speciāliste 
 

 Pamatojoties uz ―Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma‖ 8. pantu un LR 

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr. 275 ―Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budţeta‖, Madonas novada pašvaldības 2009.gada 24.septembra 

noteikumiem Nr.13 „Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saľemšanas un samaksas 

kārtība‖, saskaľā ar Madonas novada domes sociālās komitejas 24.03.2011. lēmumu 

(protokols Nr.6 § 2 ) un ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Agris 

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV, 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Noteikt klienta līdzdalības maksājumu par saľemtajiem aprūpes mājās 

pakalpojumiem pēc sociālā darbinieka vajadzību pēc sociālajiem 

pakalpojumiem izvērtējuma šādā apmērā: 

1) I aprūpes līmenis (līdz 4 stundām nedēļā) - Ls 8,00 (astoľi lati un 0 

santīmi) mēnesī; 

2) II aprūpes līmenis (līdz 6 stundām nedēļā) - Ls 11,00 (vienpadsmit lati 

un 0 santīmi) mēnesī; 

3) III aprūpes līmenis (līdz 8 stundām nedēļā) - Ls 15,00 (piecpadsmit lati 

un 0 santīmi) mēnesī; 

4) IV aprūpes līmenis (līdz 10 stundām nedēļā) - Ls 18,00 (astoľpadsmit 

lati un 0 santīmi) mēnesī. 

 

 Līdzdalības maksājums tiek piemērots atbilstoši 2009.gada 24.septembra Madonas 

novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saľemšanas un samaksas kārtība‖ 14.punktam, kur noteikts, ka no pašvaldības budţeta 

līdzekļiem tiek segti sociālās aprūpes pakalpojumi klienta dzīvesvietā 100% apmērā, ja 

atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par trūcīgu, un 50% apmērā, 

ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par maznodrošinātu, ja 

klientam nav maksātspējīgu apgādnieku. 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem 29.10.2009. Madonas novada pašvaldības domes lēmuma 

(Protokols Nr.13; 13.p.) Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada 

pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā 18.1. un 18.2. punktu 

12. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta štatu sarakstā. 

ZIĽO: MARITA KRASOVSKA – sociālā dienesta speciāliste 
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Marita Krasovska informē, ka  ir nepieciešamas izmaiľas Madonas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta štatu sarakstā, jo dienesta darbā nepieciešams psihologs. 

Noklausījušies Maritas Krasovskas sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus, 

pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

(Protokols Nr. 06, 5.p.,24.03.2011), ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, 

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

Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS) PRET- NAV, ATTURAS - NAV, 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Veikt izmaiľas Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta štatu sarakstā ar 

2011.gada 2.maiju:  

1. Izslēgt  1 (viena) sociālā darbinieka (prof. klasifikatora kods 2635 01) štata vienību  ar 

amatalgas likmi Ls 400,00 (četri simti latu). 

2. Papildināt štatu sarakstu ar 1 (viena) psihologa (prof. klasifikatora kods 2634 01) štata 

vienību ar amatalgas likmi Ls 400,00 (četri simti latu). 

13. Par administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu 

ZIĽO: Ruta VIZĀNE - deputāte 

  Noklausījusies Rutas VIZĀNES sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu 

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

PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris 

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET- NAV, ATTURAS 

- NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. lēmumā (protokols Nr.3; 5.p.) „Par 

atsevišķu Madonas novada pašvaldības komisiju izveidi un nolikuma 

apstiprināšanu‖ izdarīt šādus grozījumus un papildinājumus:  
1.1. No Madonas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva izslēgt 

komisijas locekli Vitoldu KRIŠTOPĀNU. 

1.2. Par Madonas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli apstiprināt 

Jeuţeniju ADAMOVIČU ar 29.04.2011. 

14. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Madonas pilsētas 1.vidusskolai 

ZIĽO: GUNTIS ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Madonas novada pašvaldībā 2011.gada 1.aprīlī (reģ.Nr.MNP/2.1.3.2./11/901) ir 

saľemts Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora Romāna Liţbovska iesniegums ar lūgumu 

piešķirt papildus esošajam budţetam Ls 1450,00 ţalūziju iegādei 27 logiem 1.-4.klašu 

korpusā. 

 Izskatījusi Romāna Liţbovska iesniegumu un noklausījusies Madonas pilsētas 

pārvaldnieka Gunta Ķevera sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

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

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis 

VUCĀNS), PRET- NAV, ATTURAS – 1 (Vineta LAMBERTE), Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
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 Piešķirt Madonas pilsētas 1.vidusskolai papildus līdzekļus ţalūziju iegādei Ls 1450,00 

(vienu tūkstoti četri simti piecdesmit latu) apmērā no Madonas pilsētas budţeta nesadalītajiem 

līdzekļiem. 

15. Par finansējuma piešķiršanu Lazdonas Svētās Trijādības pareizticīgo draudzei un 

Madonas evaņģēliski luteriskajai draudzei  

ZIĽO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

 

 Madonas novada pašvaldībā ir saľemti iesniegumi no Lazdonas Svētās Trijādības 

pareizticīgo draudzes virspriestera Elizbāra Triznas (08.04.2011. 

(reģ.Nr.MNP/2.1.3.2./11/970) un Madonas evaľģēliski luteriskās draudzes priekšnieka 

I.Dzeľa (09.12.2010. reģ.Nr.MNP/1-23/10/3535) ar lūgumu piešķirt finansējumu baznīcas 

fasādes izgaismošanai. 

 Izskatījusi E.Triznas un I.Dzeľa iesniegumus, noklausījusies Madonas pilsētas 

pārvaldnieka G.Ķevera sniegto informāciju un ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET- NAV, ATTURAS – 3( 

Roberts ŠĽESTS, Daiga MADERNIECE, Artis KUMSĀRS) Madonas novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  

1. Piešķirt Lazdonas Svētās Trijādības pareizticīgo draudzei Ls 400,00 (četri 

simti latu) apmērā baznīcas ārējai izgaismošanai no Madonas pilsētas 

nesadalītajiem budţeta līdzekļiem. 

 

2. Piešķir Madonas evaľģēliski luteriskās draudzei Ls 500,00 (pieci simti latu)  

apmērā baznīcas ārējai izgaismošanai no Madonas pilsētas nesadalītajiem 

budţeta līdzekļiem. 

16. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes ietvaros apstiprinātā 

projekta „Vistiņlejas kapsētas vecās kapličas vienkāršotā renovācija” īstenošanai 

ZIĽO: Guna GOTLAUFA – Attīstības nodaļas projektu koordinatore 

 

 Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu koordinatores Gunas Gotlaufas ziľojumu, 

ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projekta finansējuma attiecināmo izmaksu apjomu 8 744,00 LVL apmērā. 

2. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu 2 186,00 LVL apmērā. 

3. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (pievienotās vērtības 

nodokli un Būvuzraudzības pakalpojumus) 2 326,28 LVL apmērā.  

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt, ľemot aizľēmumu Valsts 

Kasē ar valsts kases noteikto procentu likmi, 11 070,28 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar 
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atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Vistiľlejas kapsētas vecās kapličas 

vienkāršotā renovācija‖ īstenošanai. 

 5. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 
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17. Par Madonas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 

ZIĽO: Vineta LAMBERTE – sociālās komitejas priekšsēdētāja 

 Ľemot vērā Madonas novada Bāriľtiesas priekšsēdētājas 15.04.20011. iesniegumu par 

grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 26. punktu, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriľtiesu 

priekšsēdētājus un locekļus‖, Madonas novada bāriľtiesas nolikuma, (apstiprināts 

09.09.2009.; protokols Nr.10;16.p.) 2.10.punktu, kas nosaka, ka „bāriľtiesas darbu vada 

bāriľtiesas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto bāriľtiesas priekšsēdētāja vietnieks 

vai bāriľtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriľtiesas loceklis‖, ľemot vērā Valsts policijas 

Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkľa priekšnieka 11.03.2011. vēstuli Nr.20/17-4-

546.1./K-387, kas Madonas novada bāriľtiesā saľemta 14.03.2011. Reģ. Nr.129 1-18, Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vēstuli Nr. 1-5/571, kas saľemta 04.04.2011. Reģ.Nr. 

MNP/2.1.3.1./11/916,  noklausoties Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas Vinetas 

Lambertes sniegto informāciju, uzklausot deputātu izteiktos viedokļus, ľemot vērā Madonas 

novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, ievērojot Madonas novada 

pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestādes „Madonas novada bāriľtiesa‖ priekšsēdētājas 

Iritas Kielbickas  priekšlikumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās 

daļas 26. punktu, Madonas novada bāriľtiesas nolikuma 2.10. punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS,), PRET- NAV, ATTURAS - 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka Bāriľtiesas priekšsēdētājas prombūtnes laikā Bāriľtiesas darbu vada 

Bāriľtiesas priekšsēdētājas pienākumu pildītājs – bāriľtiesas locekle Ineta 

Stasjule. 

2. Ľemot vērā, ka bāriľtiesas priekšsēdētāja Irita Kielbicka atrodas kārtējā 

atvaļinājumā, uzdot pašvaldības izpilddirektoram norīkot bāriľtiesas locekli 

Inetu Stasjuli par bāriľtiesas priekšsēdētājas pienākumu pildītāju. 

18. Par Madonas novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu ARONAS pagastā 

ZIĽO: Vineta LAMBERTE – sociālās komitejas priekšsēdētāja 

 Ľemot vērā 28.04.2011. Madonas novada domes lēmumu (protokols Nr.9; 17.p.) Par 

Madonas novada bāriľtiesas priekšsēdētājas pienākumu pildītāju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 26. punktu, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriľtiesu 

priekšsēdētājus un locekļus‖, Bāriľtiesu likuma 2.panta ceturto daļu, ka „nosakot bāriľtiesu 

skaitu, kā arī katras attiecīgās bāriľtiesas sastāvu, pašvaldības dome nodrošina, lai visiem 

attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bāriľtiesa būtu pēc iespējas ērti 

pieejama. Bāriľtiesas darbība nodrošināma visos novada pagastos un novada pilsētās‖, 

Bāriľtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, ka „bāriľtiesas priekšsēdētāju, bāriľtiesas priekšsēdētāja 

vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriľtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz 

pieciem gadiem‖ un 10.panta otro daļu, ka „par bāriľtiesas locekli var ievēlēt personu, kura 

ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; kura sasniegusi 25 gadu vecumu; kurai ir 

pirmā līmeľa (koledţas) vai otrā līmeľa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, 

psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeľa 

profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 
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kura prot valsts valodu‖, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1037 

„Bāriľtiesas darbības noteikumi‖ 4. punktu, ka „Bāriľtiesas priekšsēdētāja, bāriľtiesas 

priekšsēdētāja vietnieka un bāriľtiesas locekļu pilnvaru termiľš sākas pēc viľu ievēlēšanas, 

ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiľu‖, ľemot vērā iepriekš izskatītās 

kandidatūras uz novada bāriľtiesas locekļa amatu, A.Kļaviľa iesniegumu ar lūgumu 

apstiprināt viľu par Aronas pagasta bāriľtiesas locekli, noklausoties Sociālo jautājumu 

komitejas priekšsēdētājas V.Lambertes sniegto informāciju, uzklausot deputātu izteiktos 

viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

ievērojot Madonas novada pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestādes „Madonas novada 

bāriľtiesa‖ priekšsēdētājas Iritas Kielbickas  priekšlikumus, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 26. punktu „Bāriľtiesu likuma‖ 2.panta ceturto daļu, 

9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1037 

„Bāriľtiesas darbības noteikumi‖ 4. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, , Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS), PRET - NAV, ATTURAS – 2 (Andris SAKNE, Valentīns RAKSTIĽŠ), 

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Par Madonas novada bāriľtiesas locekli Aronas pagastā ievēlēt Andri Kļaviľu 

2. Noteikt Madonas novada bāriľtiesas locekļa Andra Kļaviľa pilnvaru termiľu ar 

09.05.2011. uz noteiktu laiku - promesoša darbinieka prombūtnes laiku. 

19. Par finansējuma piešķiršanu aviobiļešu iegādei folkloras kopas „Vērtumnieki” 

lidojumam uz festivālu Turcijā 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators 

 Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu, izskatījusi Ingrīdas Grudules iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 

21.03.2011., Nr.MNP/2.1.3.2./11/937), noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju, 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET- NAV, ATTURAS 

- NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu 300,00 Ls (trīs simti latu) apmērā folkloras kopas „Vērtumnieki‖ 

aviobiļešu iegādei, lidojumam uz festivālu Turcijā no Madonas novada kultūras pasākumu 

budţeta. 

20. Par finansiālu atbalstu Madonas novada „Ģimenes dienas” pasākuma organizēšanai 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators 

 Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumus, izskatījusi Anitas Aizstrautas iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 

05.11.2010.Nr.MNP/1-23/10/3012), noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju un 

deputātu izteiktos priekšlikumus, atklāti balsojot: PAR-17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 
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ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) ; PRET – NAV;  

ATTURAS - NAV ;  Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt finansējumu 200,00 LVL (divi simti latu) Madonas novada „Ģimenes dienas‖ 

organizēšanai.no Madonas novada kultūras pasākumu organizēšanas rezerves līdzekļiem. 

21.Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu 

īstenošanai. 

21.Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu 

īstenošanai. 

ZIĽO – Biruta VINDELE – finanšu nodaļas vadītāja 

Noklausījusies Birutas VINDELES sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, 

ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET- NAV, ATTURAS 

- NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Palielināt ieľēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 5051.00 

2. Palielināt ieľēmumus no pārējiem  pašvaldības budţetā saľemtajiem valsts budţeta 

iestāţu uzturēšanas izdevumu transfertiem pa Ls 300.00 

3. Palielināt ieľēmumus no pārējiem nenodokļu ieľēmumiem par Ls 77.00 

4. Palielināt ieľēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldības budţetā  par 

Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 8594.00 

5. Palielināt ieľēmumus no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budţetā  par 

Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 2915.00. 

6. Palielināt ieľēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldības budţetā par 

valsts budţeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas savienības struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai par Ls 151.00 

7. Palielināt ieľēmumus no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budţetā par 

valsts budţeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas savienības struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai  par Ls 104.00 

8. Paredzēt finansējumu  Latvijas čempionātam distanču slēpošanā  atalgojumiem Ls 

242,00  un darba devēja sociālā nodokļa iemaksām Ls 58,00  no pārējiem  pašvaldības 

budţetā saľemtajiem valsts budţeta iestāţu uzturēšanas izdevumu transfertiem. 

9. Paredzēt  koncerta „Estrādes serpentīns‖ finansēšanai pakalpojumu apmaksai Ls 

1194,00 no papildus ieľēmumiem no maksas pakalpojumiem. 

10. Paredzēt V.Šimkus koncerta  finansēšanai pakalpojumu apmaksai Ls 1360,00 no 

papildus ieľēmumiem no maksas pakalpojumiem. 

11. Paredzēt  Valmieras teātra izrādes finansēšanai pakalpojumu apmaksai Ls 1267,00 no 

papildus ieľēmumiem no maksas pakalpojumiem. 

12. Paredzēt  Nacionālā teātra izrādes „Tik mīla vien‖ finansēšanai pakalpojumu apmaksai 

Ls 1230,00 no papildus ieľēmumiem no maksas pakalpojumiem. 
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13. Paredzēt projekta „Informācijas saľemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana 

jauniešiem Madonas novadā‖ finansēšanai  pakalpojumu apmaksai Ls 4433.00 no 

pašvaldības budţetā saľemtajiem transfertiem par valsts un  ES struktūrfondu 

finansēto daļu projektu īstenošanai. 

14. Piešķirt papildus  PII „Kastanītis‖ materiālu iegādei Ls 27.00 no saľemtajiem  

pārējiem nenodokļu ieľēmumiem. 

15. Piešķirt papildus  PII „Priedīte‖ materiālu iegādei Ls 50.00 no saľemtajiem  pārējiem 

nenodokļu ieľēmumiem. 

16. Paredzēt projekta „Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā‖ finansēšanai  

(nepabeigtai būvniecībai) Ls 3019.00 no pašvaldības budţetā saľemtajiem 

transfertiem par valsts un  ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai. 

17. Paredzēt finansējumu projektam „Speciālistu piesaiste Madonas novada pašvaldībai‖ 

atalgojumiem  Ls 2669.00 un darba devēja sociālā nodokļa iemaksām Ls 643.00 no 

pašvaldības budţetā saľemtajiem transfertiem par valsts un  ES struktūrfondu 

finansēto daļu projektu īstenošanai. 

18. Paredzēt  papildus finansējumu Madonas Valsts ģimnāzijai atalgojumiem  Ls 120.00 , 

darba devēja sociālā nodokļa iemaksām Ls 29.00, pakalpojumu apmaksai Ls 255.00, 

pamatlīdzekļu iegādei Ls  596.00 no pašvaldības budţetā saľemtajiem transfertiem par 

valsts un  ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai 

22. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem 

ZIĽO – Biruta VINDELE – finanšu nodaļas vadītāja 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2. punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budţetiem‖ 

37. pantu, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET- NAV, ATTURAS 

- NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12  „Par Madonas novada pašvaldības 

2010.gada  budţeta grozījumiem‖  (Pielikumā) 

23. Par apkures maksas segšanu par dzīvokļiem, kas nav izīrēti 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

 Noklausoties Āra VILŠĶĒRSTA informāciju par Aronas, Bērzaunes, Dzelzavas, 

Kalsnavas pagastu pārvalţu un Madonas pilsētas neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu parādiem par 

apkuri: 

1. Aronas pagasta pārvaldei  Ls 915,42; 

2. Bērzaunes pagasta pārvaldei  Ls 1213,23 

3. Dzelzavas pagasta pārvaldei  Ls 2008,80 

4. Kalsnavas pagasta pārvaldei  Ls 1337,0 

5. Madonas pilsētai   Ls 3 446,28 

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

balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta 

VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 
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Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS) PRET- NAV, ATTURAS 

– 1 (Vineta LAMBERTE), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  Atļaut neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu parādus  par apkuri segt no pagastu pārvalţu un 

Madonas pilsētas naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2011. vai  iegūtajiem līdzekļiem 

pārdodot neizīrētos dzīvokļus. 

24. Par Madonas novada vēlēšanu komisijas sastāva papildināšanu 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

 Noklausījusies informāciju par uzaicinātajiem pieteiktajiem, 27.08.2009. Madonas 

novada domes sēdes balsojumā par Madonas novada vēlēšanu komisijas sastāva 

apstiprināšanu neievēlētajiem Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem (Izida 

VAIČUKA, Inese KOHANOVA, Zita GOLOVINA, Signe SEŠKENA), pamatojoties uz 

likuma ― Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkľu 

komisijām’’  11. panta 4.daļu,10.panta 2.daļu., ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, aizklāti balsojot: PAR – 12, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Inesi KOHANOVU par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekli. 

 2. Piecu dienu laikā  par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada Vēlēšanu 

komisijas  sastāvā  paziľot Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

25. Par aizņēmumu Valsts Kasē projekta „ Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Madonas pilsētas vidusskolās” pašvaldības 

līdzfinansējumam 

ZIĽO:  Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs 

  Noklausījusies Valda VUCĀNA sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Ľemt aizľēmuma Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi, LVL 20662,32 

(divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit divi lati 32 santīmi) apmērā uz 20 gadiem, ar 

atlikto maksājumu uz 2 gadiem projekta „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Madonas pilsētas vidusskolās‖ pašvaldības 

līdzfinansējumam. 

2. Aizľēmumu izľemt 2011.gada jūnija mēnesī 

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

aizľēmuma ľemšanu LVL 20662,32 apmērā ERAF Projekta 

Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/042 "Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Madonas pilsētas vidusskolās‖ līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

 4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 
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26. Par papildinājumiem 29.10.2009. lēmumā ”Par maksas pakalpojumiem un samaksas 

apjomiem Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” 

(protokols Nr.13; 13.p) 

ZIĽO:  Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs 

 Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu, noklausījusies Valda VUCĀNA sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Papildināt Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009 lēmumu „Par maksa 

pakalpojumiem un samaksas apjomiem Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās 

iestādēs Madonas pilsētā‖(protokols 13, p.13) ar punktu Nr.22 izglītības pakalpojumu 

izmaksas: 

22. Izglītības pakalpojumu izmaksas par novadu apvienības mācību priekšmetu 

olimpiādes organizēšanu dalības maksa Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 

novada pašvaldībām par katru skolēnu, kas piedalās olimpiādē  Ls 1,00 (viens lats) 

t.sk. PVN.  

27. Par studiju kredīta galvošanu Dainim PURENAM 

ZIĽO: Valdis VUCĀNS – Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs 

 Izskatījusi Daiľa PURENA iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 

22.10.2010. Nr.MNP/1-22/10/660), ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības 

un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, ľemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS)  , 

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

Galvot studiju kredītu Ls 500,00 (pieci simti latu) apmērā Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes 4.kursa studentam Dainim PURENAM, p.k.301287-11707, dzīv. Kalna iela 3, 

Madonā. 

28. Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

ZIĽO:  Solvita SERŢĀNE – izglītības nodaļas vadītāja 

  

ZIĽO:  Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

  

Izskatījusi priekšlikumus par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu, 

ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, 

atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, 

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

Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris 
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SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Valdis VUCĀN, PRET- NAV, ATTURAS – 1(Ruta VIZĀNE), Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt Madonas novada pašvaldības apbalvojumus saskaľā ar apbalvoto sarakstu. 

Apbalvoto saraksts pievienots protokolam. 

29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

ZIĽO: Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs  

Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldē 2011. gada 13. aprīlī saľemts 

Vestienas ev. luteriskās draudzes pilnvarotās personas Aivara Pētersona iesniegums par 

finansējuma piešķiršanu baznīcai, lai iegādātos materiālus 2011. gadā paredzēto darbu 

izpildei. Iesniegums reģistrēts ar Nr. VES/1-13.2/11/16- P. 

          Noklausījusies pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīles – Bērziľa ziľojumu, ľemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET- 

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

Nepiešķirt finansējumu Vestienas evaľģēliski luteriskās baznīcas remontdarbiem, jo 

Vestienas pagasta pārvaldes 2011. gada budţetā nav plānoti līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem. 

30. Par automašīnas iegādi pašvaldības darba nodrošināšanai 

ZIĽO: Artūrs Vīle – Bērziľš – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīle – Bērziľa sniegto 

informāciju, atklāti balsojot: PAR – 17(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

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

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Vestienas pagasta pārvaldei pašvaldības funkciju veikšanai uz kredīta  

 iegādāties mazlietotu kravas – pasaţieru automašīnu par summu LVL 3 600,00 (Trīs 

tūkstoši seši simti lati). 

 2. Madonas novada pašvaldībai ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases noteikto 

procentu likmi LVL 3 600, 00 (trīs tūkstoši seši simti lati)   uz 5 (pieciem) gadiem. 

 3. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

31. Par līdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansējumam biedrībai „IHTIS” 

ZIĽO: IVARS MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Izskatot biedrības „IHTIS‖ iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu projekta 

līdzfinansējumam un ľemot vērā, ka projekta realizācija ļautu sakārtot Bērzaunes pagasta 

vienu no centrālajām vietām un laukumu, kuru izmanto ne tikai baznīcas, bet arī Bērzaunes 

kapu apmeklētāji un kurš pavasara, rudens un pārējā lietainā periodā ir apgrūtinoši lietojams 

un vizuāli nepievilcīgs, ierosinām piešķirt līdzfinansējumu projekta realizācijai no Madonas 

pašvaldības nesadalītajiem finanšu līdzekļiem, kas paredzēti projektu līdzfinansējumam.  

Paralēli realizējot projektu „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē‖, kas paredz gājēju un 

velosipēdistu celiľa izbūvi no autobusu pieturas gar luterāľu baznīcu uz skolu, tiktu 

kompleksi sakārtota Bērzaunes centra apkārtne, ko pamatoti var saukt par pagasta vizītkarti. 



 21 

Atbalstot biedrības „IHTIS‖ projektu ar līdzfinansējumu tiktu ievērots taisnīguma 

princips, jo Madonas pašvaldība vairākkārt ir atbalstījusi biedrības B&JA „Rīts‖ projektus ar 

līdzfinansējumu, kas arī darbojas sociālajā jomā Bērzaunes pagastā. 

 Noklausoties Ivara Miķelsona informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

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

Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, ), PRET- 

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

 

Piešķirt biedrībai „IHTIS‖ realizējamā, ELFA atbalstītā projekta „Bērzaunes evaľģēliski 

luteriskā baznīcas vēsturiskās sētas un laukuma atjaunošanas projekts‖ līdzfinansējumu 

10% apmērā no projekta kopējiem izdevumiem – Ls 1400,00 (viens tūkstotis četri simti 

latu). 

32. Par Bērzaunes pagasta ģerboni. 

ZIĽO: IVARS MIĶELSONS – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Ģerboľa izstrādātājs - mākslinieks Vladimirs Ladusāns, Mākslinieku savienības un 

Dizaineru savienības biedrs, daudzu reģistrētu ģerboľu un preču zīmju autors. 

Ģerboľa apraksts: Angļu vairogs, šķelts no kreisās puses ar sudraba pavedienspāri, fonā 

purpurs un zaļš, pa vidu zelta lācēns.  

Ģerboľa simbolisms: zaļš - dabas skaistums un daudzveidība, meţu bagātība, purpurs - 

vienreizīgums un senā izcelsme, sudrabs – upītes un ezeriľi, zelts - pārticība, veiksme, turība. 

Lācēna siluets - simbols Bērzaunes nosaukuma izcelsmei – ģermāniskajam Bersohn  (lāča 

dēls). 

Bērzoni par Bērzauni ap 1880. gadu ir pārdēvējis folklorists, publicists, ţurnālists, 

bibliogrāfs un tautskolotājs Āronu Matīss, dzimis 1858.gada 12. martā Bērzones pagasta 

Brencēnos. 

 

Kā Rīgas arhibīskapa vasaļi Tīzenhauzeni mitinājās Bērzaunes (Bersohn) pilī, kas celta 

pirms 1382. gada.  

Latvijā Tīzenhauzenu dzimta ir sazarojusies pēc divu sākotnējo dzimtmuiţu nosaukumiem 

divās daļās: Ērgļu (vācu: Erlaa) un Bērzaunes (Bersohn). 

Oto Reinholds fon Tīzenhauzens Lielā Ziemeļu kara laikā komandēja zviedru armijas 

Kokneses bataljonu, kurā bija septiľas rotas — Nītaures, Cesvaines, Bērzaunes, Liezeres, 

Ērgļu, un Piebalgas rota. 

Latvijas heraldikā purpura tonis ir maz izmantots. Šī krāsa ir īpaša. Vēsturiskā 

skatījumā tā simbolizē karaļa varu, bet mūsdienās – īpašu statusu, par ko liecina senā 

Bērzaunes izcelsme un Gaiziľkalna atrašanās pagasta teritorijā. 

Ľemot vērā Bērzaunes pagasta iedzīvotāju balsojumu veiktajā aptaujā un pagasta 

pārvaldes ieteikumu un atsaucoties uz Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. 

punktā noteikto, ka tikai pašvaldības dome (padome) var noteikt pilsētas, novada vai pagasta 

simboliku, saskaľojot to ar Latvijas Valsts Heraldikas komisiju, atklāti balsojot: PAR – 11 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE,  Valentīns RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) PRET- 1 ( Vineta 

LAMBERTE), ATTURAS -5 ( Bruno KOKARS, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Artis 

KUMSĀRS, Ruta VIZĀNE) Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rzaune
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92rg%C4%BCi_%28apdz%C4%ABvota_vieta%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rzaune
http://lv.wikipedia.org/wiki/Koknese
http://lv.wikipedia.org/wiki/N%C4%ABtaure
http://lv.wikipedia.org/wiki/Cesvaine
http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rzaune
http://lv.wikipedia.org/wiki/Liezere
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Piebalga&action=edit&redlink=1


 22 

1. Par Bērzaunes pagasta ģerboni apstiprināt: Angļu vairogs, šķelts no kreisās puses ar 

sudraba pavedienspāri, fonā purpurs un zaļš, pa vidu zelta lācēns, saskaľā ar pievienoto skici. 

2. Uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājam saskaľot ģerboľa skici ar Heraldikas 

komisiju. 

33. Par ēkas Saieta laukumā 8, Madonā, nojaukšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs 

 Ēka Saieta laukumā 8, Madonā kadastra Nr. 70010010920001 sakarā ar tās šā brīţa 

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

kā arī vizuāli bojā Madonas pilsētvides ainavu. Nolūkā nodrošināt Madonas pilsētas 

iedzīvotājiem sakārtotu pilsētvidi 

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

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

ne kaimiľiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. 

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

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

kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084. panta noteikumiem. 

 Noklausījusies Andra RIEBAS informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

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

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un bojājumu Madonas pilsētvides 

ainavai, uzdot Madonas pilsētas pārvaldei veikt ēkas Saieta laukumā 8 kadastra Nr. 

70010010920001 nojaukšanu, secīgi realizējot sekojošas darbības: 

 

1.1. ne vēlāk kā līdz 2011. gada 12. maijam Madonas novada būvvaldē saľemt Būvju 

nojaukšanas uzdevumu 

1.2. ne vēlāk kā līdz 2011. gada 10 jūnijam iesniegt Madonas novada būvvaldē 

akceptēšanai ēkas Saieta laukumā 8  nojaukšanas darba veikšanas projektu.  

1.3. ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad Madonas novada būvvaldē ir 

akceptēts ēkas Saieta laukumā 8 nojaukšanas darbu veikšanas projekts, iesniegt 

Madonas novada būvvaldē  Ministru kabineta 1997.gada 1. aprīļa noteikumos Nr.112 

„Vispārīgie būvnoteikumi‖ 116. punktā minētos dokumentus būvatļaujas saľemšanai. 

1.4. ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad Madonas novada būvvalde izsniegta 

būvatļauja, pabeigt ēkas  Saieta laukumā 8  nojaukšanas darbus un iesniegt Madonas 

novada būvvaldē iesniegumu, apliecinājumu par to, ka darbi izpildīti atbilstoši 

akceptētajam ēkas Saieta laukumā 8 nojaukšanas darbu veikšanas projektam.    

34. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.04.2010. saistošajos noteikumos 

Nr.13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā” 

ZIĽO – Evita ZĀLE – juridiskās nodaļas vadītāja 

 Izskatījusi iesniegto Saistošo noteikumu projektu, noklausījusies Agra LUNGEVIČA 

sniegto informāciju un deputātu izteiktos priekšlikumus, pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām‖ 43.pantu un likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 12.pantu, ľemot vērā 

Teritoriālo un vides jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 
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RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

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

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Par grozījumiem Madonas novada 

pašvaldības 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pašvaldības noteiktajām 

nodevām Madonas novadā‖‖. 

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieľemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā 

noteiktajā termiľā atzinums nav nosūtīts, uzdot Administratīvajai nodaļai publicēt 

saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Madonas novada vēstnesis‖. 

4.  Informāciju tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 

rakstu pašvaldības mājas lapā internetā. 

5. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas novada vēstnesī‖. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ā.Vilšķērstam. 

  

35. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 27.01.2011. lēmumā „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (Protokols Nr.2, 32.p.)  

ZIĽO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

  

35. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 27.01.2011. lēmumā „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (Protokols Nr.2, 32.p.)  

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

 Liezēres pagasta pārvalde ir saľēmusi no ...1995.gada 15.decembra  Latvijas Hipotēku 

un zemes bankas līgumu par zemes īpašuma ... (kad.Nr.70680070040 un 70680070041) 

izpirkšanu. 

 Ar Madonas novada pašvaldības domes 27.01.2011. sēdes Nr.2 lēmumu Nr.32 „Par 

lietošanas tiesību izbeigšanu‖, ...... tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz īpašumu ...... 

zemes vienības ar kad.Nr.70680070040 un 70680070041, jo uz tā pieľemšanas brīdi 

pārvaldes rīcībā nebija dokumentu par to, ka V.Saulīte zemi ir izpirkusi un noslēgusi līgumu 

ar Hipotēku un zemes banku. 

 Ľemot vērā sniegto informāciju un Teritoriālās un vides jautājumu komitejas 

ieteikumus, atklāti balsojot: PAR - 16(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 

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

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis 

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

NOLEMJ: 

 Izslēgt no Madonas novada domes 27.01.2011. sēdes Nr.2  lēmuma Nr.32 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu‖ 1.punktā vārdus un skaitļus ―.....z.v. ar kad.Nr.70680070040 – 

13,9 ha un 70680070041 – 2,0 ha‖ un 2.punktā skaitļus ―70680070040 – 13,9 ha un 

70680070041 – 2,0 ha ir pašvaldībai piekritīgā zeme‖. 
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36. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

     ZIĽO: A.DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

  

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

lietotājiem, kuri līdz 2009.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 ceturtā daļa nosaka, 

ka lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieľem un 

iesniedz VZD pašvaldība.   

 Saskaľā ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas atsūtīto pārskata sarakstu, Mētrienas 

pagasta administratīvajā teritorijā zemes lietošanas tiesības ar 2010.gada 1.jūniju izbeidzas 

sekojošiem zemes vienību lietotājiem: 

 

Vārds, uzvārds                       Kadastra apzīmējums          Platība          Īpašuma nosaukums  

1.....                          7076-008-0328               1,05 ha                    ....... 

                                                    7076-008-0330               0,85 ha                    .....  

2.....                         7076-004-0029               5,5 ha                   ........ 

3.......                                7076-002-0013               12,7 ha                     ........ 

 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 2011.gada 1.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 un ľemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti 

balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET 

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

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

zemes lietotājiem:  

 Vārds, uzvārds                       Kadastra apzīmējums          Platība          Īpašuma nosaukums  

.......                          7076-008-0328            1,05 ha                    ....... 

                                                  7076-008-0330          0,85 ha                    ……  

.......                           7076-004-0029          5,5 ha               .......  

..........                                7076-002-0013             12,7 ha                     ........    

                                              

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

zeme:  

Kadastra apzīmējums          Platība 

7076-008-0328                   1,05 ha 

7076-008-0330                   0,85 ha 

7076-004-0029                   5,5 ha 

 7076-002-0013                   12,7 ha 
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3. Uzdot Mētrienas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziľojumus par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu. 

4. Uzdot Mētrienas 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. 

37.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

     ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktam un 25.panta pirmās daļas 

3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri pēc 2009.gada 31.augusta ir 

iesnieguši valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) zemes robeţu plānu, bet līdz 

2010.gada 31.augustam nav iesnieguši Nodaļā iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes 

piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegts atteikums izpirkt zemi, izbeidzas zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības 2010.gada 1.septembrī.  

 Saskaľā ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas atsūtīto pārskata sarakstu, Mētrienas 

pagasta administratīvajā teritorijā zemes lietošanas tiesības ar 2010.gada 1.septembri 

izbeidzas sekojošiem zemes vienību lietotājiem: 

Vārds, uzvārds                       Kadastra apzīmējums              Platība          Īpašuma nosaukums   

......                       7076-008-0160                    1,9 ha                  ..... 

                                               7076-008-0194                      0,6 ha                  .......   

.......                                7076-008-0306                         0,3 ha                  ........  

................                         7076-008-0278                          0,4 ha                  ...... 

                                               7076-008-0291                         0,5 ha                  .......   

 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, līdz 2011.gada 1.septembrim.  

Lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem, saskaľā ar 

likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ 4.panta ceturto daļu, pieľem 

pašvaldība.  

 Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 

3.punktu un 25.panta pirmās daļas 3.punktu un  ľemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu 

komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

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

pašvaldības dome NOLEMJ:    

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

zemes lietotājiem:  

 

 Vārds, uzvārds            Kadastra apzīmējums              Platība         Īpašuma nosaukums  

.........                     7076-008-0160                1,9 ha             ...........  

                                                 7076-008-0194                 0,6 ha             ..........   

 ...........                                7076-008-0306                  0,3 ha              ............. 

 ............                          7076-008-0278                   0,4 ha              .............. 
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                                                 7076-008-0291                    0,5 ha              ..........  

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

zeme:  

Kadastra apzīmējums              Platība          

7076-008-0160                        1,9 ha              

7076-008-0194                        0,6 ha              

7076-008-0306                        0,3 ha               

7076-008-0278                        0,4 ha               

7076-008-0291                        0,5 ha    

            

3. Uzdot Mētrienas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziľojumus par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu. 

4. Uzdot Mētrienas 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. 

38. Par saistošo noteikumu Nr.___„Par pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā 

saimniecība” maksas pakalpojumiem” pieņemšanu.  

     ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

Madonas novada pašvaldības dome ir saľēmusi Mētrienas pagasta pārvaldes 

11.04.2011.iesniegumu Nr.1-09/26 par pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā 

saimniecība‖ publisko pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.  

 Noklausījusies sniegto informāciju un ľemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu 

komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

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

Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris 

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

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

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 Pieľemt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Madonas 

novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība‖ maksas pakalpojumiem‖.  

39. Par zemes robežu pārkārtošanu īpašumiem Aronas pagasta, Kusa, Skolas iela 1 un 

Skolas iela 3 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

  

 Madonas novada pašvaldības dome izskatīja ...... 2011.gada 28.marta iesniegumu 

(reģistrēts 04.04.2011. Aronas pagasta pārvaldē ar Nr. ARO/1-13.2/11/86) ar lūgumu pārdot 

vai apmainīt no pašvaldības nomāto zemes gabalu 0.06 ha platībā Skolas ielā 3, Kusā Aronas 

pagastā, Madonas novadā, pret īpašumā esošo Skolas ielā 1, Kusā, Aronas pagastā. 

...... piederošais nekustamais īpašums ......, Aronas pagastā, sastāv no zemes gabala un 

vienas dzīvojamās ēkas, robeţojas ar pašvaldībai piederošo viľai iznomāto zemes gabala 

Skolas iela 3 daļu, Aronas pagastā. 

Lai veiktu minētās darbības, nepieciešama nekustamo īpašumu robeţu pārkārtošana. 

Iesniegumam pievienots izkopējums no Aronas pagasta teritoriālā plānojuma kartes ar vēlamo 

pārkārtojamo robeţu. 

Noklausījusies sniegto informāciju un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 

1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumu, zemes gabalu robeţu pārkārtošanai un ľemot vērā Teritoriālās un vides 
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jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS) PRET – NAV ; ATTURAS – NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Veikt robeţu pārkārtošanu pašvaldībai piederošajam īpašumam Skolas iela 3 ar kadastra 

apzīmējumu 7042 006 0658 un ...... piederošajam īpašumam ...... ar kadastra apzīmējumu 

7042 006 0509, Aronas pagastā, ar nosacījumu, ka ......., ......, Kusā, Aronas pagastā, Madonas 

novadā, mērniecības darbus un zemes ierīcības projektu izstrādi veic par saviem līdzekļiem.  

2. Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0658 un 7042 006 0509 robeţu 

pārkārtošanai. (Darba uzdevums un nosacījumi pievienoti pielikumā). 

40. Par servitūta ceļa noteikšanu īpašumā Parkas 

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība izskatīja Madonas novada Aronas pagasta iedzīvotāju ..... 

iesniegumus (reģistrēti 05.04.2011. Aronas pagasta pārvaldē ar Nr.ARO/1-13.2./11/92, 

ARO/1-13.2./11/91, ARO/1-13.2./11/90, ARO/1-13.2./11/89) par servitūta ceļa noteikšanu 

pār nekustamā īpašuma „ Parkas‖ zemi atbilstoši spēkā esošajam teritoriālajam plānojumam 

52 m garumā un 4.5 m platu par labu īpašumiem „Saulrieti‖ (kadastra apzīmējums 7042 005 

0008), „Lejnieki‖ (kadastra apzīmējums 7042 005 0056), „Ezergaiļi‖ (kadastra apzīmējums 

7042 005 0099), „Ozoliľi‖ (kadastra apzīmējums 7042 005 0037, 7042 005 0038). 

Iesniegumam pievienota zemes robeţu skice ar objekta atrašanās vietas norādi un 

izkopējums no Aronas pagasta teritoriālā plānojuma kartes. 

Pamatojoties uz ―Aronas pagasta teritorijas plānojuma 2007 – 2019 grafisko daļu un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem‖, kas apstiprināti ar Aronas pagasta 

padomes lēmumu Nr.9  2007.gada 14.novembrī un ar 24.09.2009. Madonas novada 

pašvaldības domes lēmumu Nr. 32 (protokols Nr.11) „Par Madonas novada teritorijas 

plānojumiem‖ iekļauti Madonas novada teritorijas plānojumā, atklāti balsojot: PAR – 11 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vanda MADERNIECE, 

Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS), PRET – NAV ; ATTURAS – 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Noteikt servitūtu pār nekustamā īpašuma „Parkas‖ zemi par labu īpašumiem „Ezergaiļi‖ 

(kadastra apzīmējums 7042 005 0099), „Lejnieki‖ (kadastra apzīmējums 7042 005 0056), 

„Saulrieti‖ (kadastra apzīmējums 7042 005 0008), „Ozoliľi‖ (kadastra apzīmējums 7042 005 

0037, 7042 005 0038), pašvaldības īpašumam „Attīrīšanas ēka Lauterē‖ (kadastra apzīmējums 

7042 005 0285) ar garumu 52 m un platumu 4,5 m. 

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

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā, 

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

41. Par Aronas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Madonas novada Aronas pagasta 

pārvaldes 2011. gada 18.aprīļa iesniegumu Nr. ARO/1-09/11/219 ar lūgumu pieľemt lēmumu 

par Aronas pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu Ls 22525.00 apmērā, 

lai finansētu Kusas pamatskolai inventāra iegādi, Lauteres kultūras namam radiatoru nomaiľu 
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un aizkaru iegādi, pārvaldei datora iegādi, komunālai saimniecībai neizīrēto dzīvokļu apkures 

izmaksu segšanai. 

 Ľemot vērā Aronas pagasta pārvaldes iesniegumu, izteiktos priekšlikumus, atklāti 

balsojot: PAR - 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vanda 

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET - 

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

Veikt grozījumus Aronas pagasta pārvaldes budţetā, sadalot atlikumu uz 2011. gada 

1.janvāri Ls 22525,00: 

1) Kusas pamatskolai (ventilācijas ierīkošanai virtuvē, elektriskās plīts iegādei) Ls 

9000,00; 

2) Lauteres kultūras namam (siltuma tīkliem - radiatoru nomaiľai, aizkaru iegādei) – 

Ls 12000,00; 

3) Pārvaldei datora iegādei  - Ls 525,00; 

4) Komunālai saimniecībai (neizīrēto dzīvokļu apkures izmaksu segšanai) Ls 

1000,00. 

42. Par zemes vienības atdalīšanu  

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 

 Lai nodotu SIA „Mārcienas komunālais uzľēmums‖ Mārcienas pagasta bilancē esošu  

ūdenssaimniecības infrastruktūras būvi – kanalizācijas sūkľu staciju Meţa ielā Mārcienā, 

nepieciešams no pašvaldībai piekritīgā (Domes sēdes protokols Nr.17, 33.2.p.)  zemesgabala 

„Laukums‖ ar kadastra numuru 7074 004 0151 un kopējo platību 3,0311 ha atdalīt zemes 

lietojuma daļu 0,07 ha platībā minētās ēkas apsaimniekošanai.  Atdalāmās zemes vienības 

Lietošanas mērķis – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 

naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve. 

 Pēc atdalītās zemes vienības zemes robeţu plāna izgatavošanas ēka kopā ar zemi tiks 

reģistrēta ZG uz pašvaldības vārda un nodota SIA „Mārcienas komunālais uzľēmums‖ kā 

pašvaldības mantisks ieguldījums pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena‖  realizētājam. 

 Izskatot Mārcienas pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes vienības atdalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu Mārcienas pagastā , Madonas novadā, pamatojoties uz likuma ,,Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 

pirmo daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas 

kārtība‖ 16.,17.un 18.punktiem un 2009.gada 29.decembra Madonas novada domes lēmumu 

(protokols Nr.17, 33.2.p.)  „Par apbūvētas lauku apvidus zemes Mārcienas pagastā, uz kurām 

atrodas pārvaldes ēkas (būves) piekritību Madonas novada pašvaldībai‖ un ľemot vērā 

Teritoriālās un vides jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET – ; 

ATTURAS – , Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīga, Zemesgrāmatā nereģistrēta zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7074 004 0151 zemes vienību 0,07 ha platībā; 
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2. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Laukums 1‟, nosakot zemes lietošanas mērķi – ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods 1201); 

3. Pie kadastrālās uzmērīšanas zemes vienības platības var tikt precizētas. 

43. Par Biedrības „Savējie M” iesniegumu par patapinājuma līguma pagarināšanu 

ZIĽO: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 6.aprīlī ir saľēmusi Biedrības „Savējie M‖ 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā Nr.MNP/2.1.3.2./11/942) ar 

lūgumu pagarināt 2010.gada 31.maijā noslēgto patapinājuma līgumu par bezatlīdzības lietošanā 

nodotā zemes gabala „Biatlons trase‖ Madonā, kadastra Nr.70660010096, daļu 100 m2 (viens 

simts kvadrātmetri) platībā starp Madonas novada pašvaldību un biedrību „Savējie M‖ 

pagarināšanu līdz 2022.gada 1.jūnijam. 

Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu, noklausījusies Māra Gailuma sniegto 

informāciju un ľemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti 

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

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

RAKSTIĽŠ, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS) , PRET – NAV; ATTURAS – 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2010.gada 31.maijā noslēgto patapinājuma līgumu par bezatlīdzības lietošanā 

nodotā zemes gabala „Biatlons trase‖ Madonā, kadastra Nr.70660010096, daļu 100  m2 (viens 

simts kvadrātmetri) platībā starp Madonas novada pašvaldību un biedrību „Savējie M‖ 

pagarināšanu līdz 2022.gada 1.jūnijam. 

44. Par Saistošo noteikumu Nr._15__ „Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu 

sadalījums vasaras uzturēšanas klasēs” pieņemšanu  

Ziľo: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

Izskatījusi Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalţu iesniegtos autoceļu vasaras  

uzturēšanas klašu sarakstus laika periodam no 01.04.2011. līdz 31.10.2011. (pielikumā), 

noklausoties Agra Lungeviča sniegto informāciju un ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, 

saskaľā ar LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli‖ 4.2.punktu un ľemot vērā 

Teritoriālās un vides jautājumu komitejas ieteikumus,  atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET 

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

1. Pieľemt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Madonas novada 

pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums vasaras uzturēšanas klasēs.‖ 

2. Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus ne agrāk kā četras nedēļas pēc to pieľemšanas publicēt informatīvajā 

izdevumā ―Madonas novada Vēstnesis‖ vai laikrakstā „Stars‖. 
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4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 Saistošie noteikumi pielikumā. 

45. Par saistošo noteikumu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas 

novadā” precizēšanu 

Ziľo: Helmuts PUJATS – jurists 

     

 Pašvaldība saľēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 08.04.2011. 

vēstuli  Nr. 17-1e/4591 „Par saistošajiem noteikumiem‖. Vēstulē ministrija vērš pašvaldības 

uzmanību uz atsevišķiem saistošo noteikumu punktiem, lūdzot tos pārskatīt un precizēt, kā arī 

paziľot par pieľemto lēmumu ministrijai. 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 H.Pujata sniegto informāciju, pamatojoties likuma ―Par pašvaldībām‖ 

45.panta ceturto daļu un ľemot vērā Teritoriālās un vides jautājumu komitejas ieteikumus,   

atklāti balsojot: PAR - , PRET –; ATTURAS – , Madonas novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 

1. precizēt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā‖ (protokols Nr. 3., 1.p.) un: 

1.1.  saistošo noteikumu 1.1.5.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: 

„1.1.5. Bioloģiski noārdāmie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, 

mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāţu un mazumtirdzniecības telpu 

pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas raţošanas atkritumi.‖ 

1.2.  svītrot saistošo noteikumu 3.2.apakšpunkta otro teikumu; 

1.3.  izteikt saistošo noteikumu 4.1.5.apakšpunkta otro teikumu sekojošā redakcijā: 

„4.1.5. Novietot īpašumā esošās vai lietošanā saľemtās atkritumu tvertnes tvertľu 

laukumos un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļūšanu atkritumu 

tvertnēm.‖ 

1.4.  saistošo noteikumu 4.1.15.apakšpunktu numurēt kā saistošo noteikumu 

4.2.apkšpunktu; 

1.5.  saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktu numurēt kā saistošo noteikumu 

4.3.apkšpunktu; 

1.6.  svītrot saistošo noteikumu 4.3.2.apakšpunktu, attiecīgi saistošo noteikumu 

„4.3.‖ apakšpunktu numurējot kā „4.4.‖ apakšpunktu, „4.3.1.‖ apakšpunktu numurējot 

kā „4.4.1.‖ apakšpunktu, „4.3.3.‖ apakšpunktu numurējot kā „4.4.2.‖ apakšpunktu, 

„4.3.4.‖ apakšpunktu numurējot kā ‖4.4.3.‖ apakšpunktu un „4.3.5.‖ apakšpunktu 

numurējot kā‖4.4.4.‖ apakšpunktu; 

1.7.  papildināt saistošo noteikumu 5.6.apakšpunkta otro teikumu pēc vārda 

„poligona‖ ar vārdiem „„Dziļā Vāda‖ Meţārē.‖;  

1.8. papildināt saistošo noteikumu 5.6.apakšpunktu ar trešo un ceturto teikumu 

sekojošā redakcijā: 

„Līdz Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligona „Dziļā Vāda‖ 

nodošanai ekspluatācijā 1. zonas Bērzaunes pagasta, Mārcienas pagasta un Kalsnavas 

pagasta nešķirotie sadzīves atkritumi apglabājami sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligonā „Siliľi‖ (Kalsnavas pagasts), bet Madonas pilsētas, Aronas pagasta, Barkavas 

pagasta, Lazdonas pagasta, Ļaudonas pagasta, Mētrienas pagasta, Praulienas pagasta, 

Sarkaľu pagasta un Vestienas pagasta nešķirotie sadzīves atkritumi apglabājami sadzīves 
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atkritumu apglabāšanas poligonā „Lindes‖ (Aronas pagasts). Visi 2. zonas nešķirotie 

sadzīves atkritumi apglabājami Malienas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonā 

„Kaudzītes‖ (Litenes pagasts).‖ 

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 precizētos saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā ―Madonas novada 

Vēstnesis‖. 

4. saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 

5. kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Precizētie saistošie noteikumi pielikumā. 

46. Par nekustamā īpašuma ar adresi Ievu iela 5, Madona izsoles rezultātiem 

Ziľo: Āris VILŠĶĒRSTS - pašvaldības izpilddirektors 

  2011.gada 1.aprīlī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala ar adresi Ievu iela 5, Madona (kadastra Nr.7001 001 1470, kopējā platība 688 

kv.m) izsole. Saskaľā ar izsoles protokolu, izsoles noteikumos noteiktajā termiľā pieteicās 

viens pretendents - ......, kura nosolīja nekustamo īpašumu par izsoles sākuma cenu, kam 

pieskaitīta izsoles solim atbilstoša summa, nosolītā nekustamā īpašuma cena – Ls 1450,- 

(viens tūkstotis četri simti piecdesmit lati 00 santīmi).  

 Saskaľā ar 22.12.2010. ar Madonas novada pašvaldības domes apstiprinātajiem 

izsoles noteikumu (turpmāk tekstā – izsoles noteikumi) 19.punktu samaksa par nosolīto 

objektu veicama ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas, ieskaitot naudu 

Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā.  

 2011.gada 13.aprīlī ir saľemts ...... iesniegums (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.6./11/222) 

ar lūgumu atļaut veikt samaksu pa daļām par izsolē nosolīto zemesgabalu Ievu ielā 5, 

Madonā, sakarā ar neparedzētām finansiālām problēmām. 

 ... ir saskaľā ar izsoles noteikumu 5.punktu, pirms izsoles  ir veikusi drošības naudas 

samaksu Ls 140,- (viens simts četrdesmit lati) apmērā.   

 Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – 

Likums) 30.panta otro daļu, nokavējot noteikto samaksas termiľu, nosolītājs zaudē iesniegto 

nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā. 

Likuma 31.panta pirmā daļa nosaka - Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai 

arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par 

nenotikušu. 

 Savukārt izsoles noteikumu 18.punkts nosaka, ka izsoles organizētājs pieľem lēmumu 

svītrot izsoles dalībnieku, kas atteicies no nosolītā objekta, no izsoles dalībnieku saraksta, un 

viľam netiek atmaksāta drošības nauda.   

 Noklausījusies izpilddirektora Āra Vilšķērsta sniegto informāciju, pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta otro daļu, 31.panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Agris LUNGEVIČS, 

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

SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis 

VUCĀNS) , PRET – NAV; ATTURAS – 2 (Valentīns RAKSTIĽŠ, Daiga Elga ĀBOLA), 

Madonas novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Atzīt Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala ar 

adresi Ievu iela 5, Madona 2011.gada 1.aprīļa izsoli par nenotikušu.  

 Pielikumā – izsoles protokola kopija; ...... iesnieguma kopija. 
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47. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

Ziľo: Indra KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

Noklausījušies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes Indras 

Kārkliľas sniegto informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrijas apstiprinātajam projektam „Zandartu mazuļu ielaišana Vestienas 

pagasta Kāla ezerā‖, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

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

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards 

SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) 

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

 

1. Piešķirt LVL 2 280,00 (Divi tūkstoši divi simti astoľdesmit lati un 00 santīmu) no 

Madonas novada pašvaldības budţeta nesadalītajiem līdzekļiem, projekta „Zandartu 

mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā‖ realizēšanai. 

2. Pēc projekta realizācijas atgūtie naudas līdzekļi 100 % apmērā tiks atgriezti Madonas 

novada pašvaldības budţetā. 

 

48. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

Ziľo: Indra KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

 Noklausījušies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes 

Indras Kārkliľas sniegto informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Republikas 

Zemkopības ministrijas apstiprinātajam projektam „Zandartu un līdaku mazuļu ielaišana 

Aronas pagasta Līderes ezerā‖, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt LVL 960,75 (Deviľi simti sešdesmit lati un 75 santīmi) no Madonas novada 

pašvaldības budţeta nesadalītajiem līdzekļiem, projekta „Zandartu un līdaku mazuļu ielaišana 

Aronas pagasta Līderes ezerā‖ realizēšanai. 

 

2. Pēc projekta realizācijas atgūtie naudas līdzekļi 100 % apmērā tiks atgriezti Madonas 

novada pašvaldības budţetā. 

49.   Par nolikuma „Nolikums licencētai makšķerēšanai un vēžošanai Puduļu ezerā” 

apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem 

ZIĽO:  HELMUTS PUJATS - jurists 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Artūra Punovska izstrādāto nolikumu 

„Nolikums licencētai makšķerēšanai un vēţošanai Puduļu ezerā‖.  

 Nolikums ir saskaľots: Zemkopības ministrijā, Vides ministrijā, Valsts zinātniskajā 

institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR‖, 

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeľu pārvaldē, Madonas novada pašvaldībā. 

          Saskaľā ar MK noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – 

kārtība‖ 13.punktu - pēc saskaľotā nolikuma saľemšanas pašvaldība to apstiprina ar 

saistošajiem noteikumiem. 
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Noklausījusies H.Pujata sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zvejniecības 

likuma‖ 10.panta trešo daļu, MK noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – 

makšķerēšanas kārtība‖ 13. un 14.punktu un likuma „Par pašvaldībām‖ 45.panta otro, 

trešo, piekto, sesto un septīto daļu, atklāti balsojot: PAR– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta 

LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS); PRET – NAV; ATTURAS – NAV; Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11 „Nolikums 

licencētai makšķerēšanai un vēţošanai Puduļu ezerā‖ (Saistošie noteikumi un to 

paskaidrojuma raksts pielikumā). 

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieľemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiľā 

atzinums nav nosūtīts, uzdot Administratīvajai nodaļai: 

3.1.  informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, makšķerēšanas organizētāju un 

makšķerēšanas licences iegādes iespējām publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un 

laikrakstā „Stars‖; 

3.2.  publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Madonas novada vēstis‖; 

3.3.  Informāciju tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 

rakstu pašvaldības mājas lapā internetā. 

4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ārim Vilšķērstam. 
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50. Par medību tiesību nomas izsoles paraugnolikuma apstiprināšanu     

ZIĽO:  AIGARS ŠĶĒLS – OŠUPES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS 

              Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu‖ 6.
1
panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 

paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem 

gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. Šī 

paša likuma 6.
1
panta trešā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un to izľēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā 

ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets. 

     Ministru kabinets 08.06.2010. pieľēma noteikumus Nr. 515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem‖. Noteikumu 1.1.punkts nosaka, ka noteikumi nosaka 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību un izľēmumus. Noteikumu izľēmumi neattiecas uz 

medību tiesību iznomāšanu. Savukārt noteikumu 10.punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro 

rakstiskā vai mutiskā izsolē. 

     Ľemot vērā augstākminēto un mednieku kolektīvu iesniegumus, ir jārīko medību tiesību 

nomas izsoles. Lai rīkotu izsoli, ir nepieciešams medību tiesību nomas izsoles 

paraugnolikums, saskaľā ar kuru izstrādāt medību tiesību nomas izsoles nolikumus 

konkrētajos zemesgabalos. 

     Noklausījusies A.Šķēla sniegto informāciju un komitejā konstatēto, atklāti balsojot PAR -  

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

Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET – NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

 Apstiprināt medību tiesību nomas izsoles paraugnolikumu (paraugnolikums 

pielikumā), nosakot, ka, ja nevienai fiziskai vai juridiskai personai Valsts meţa dienestā 

reģistrēts medību iecirknis neatrodas tuvāk par 100 metriem no zemesgabala, kurā tiek 

izsolīta medību tiesību noma, tad rīkojama izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. 

 

51.Par vienreizējo maksu par tiesībām noslēgt līgumu par medību tiesību nomu  

ZIĽO:  Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

     Medību tiesību nomas izsoles paraugnolikumā ir paredzēts, ka tiesības noslēgt līgumu par 

medību tiesību nomu iegūst tas pretendents, kurš nosola visaugstāko vienreizējo maksājumu 

par tiesībām noslēgt līgumu par medību tiesību nomu. Tāpat paraugnolikumā ir paredzēts, ka 

katrā izsolē ir jānosaka izsoles solis.  

     Tāpēc nepieciešams noteikt vienreizējo maksājumu par tiesībām noslēgt līgumu par 

medību tiesību nomu. Šis maksājums būs medību tiesību nomas izsoles sākumcena (nosacītā 

cena) un izsoles soļa apmērs. Vienreizējā maksājuma apmērs jāapstiprina Madonas novada 

pašvaldības domei.  

    Noklausījusies Aigara Šķēla sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR– 16 (Andrejs 

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

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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 1. Noteikt vienreizējo maksājumu apmērus par tiesībām noslēgt līgumu par medību 

tiesību nomu: 

1.2.  par medību tiesību nomu zemesgabalā, kura platība nav lielāka par 10 

(ieskaitot) ha –            LVL 5,- (bez PVN); 

1.3.  par medību tiesību nomu zemesgabalā, kura platība ir no 11 ha līdz 20 

(ieskaitot) ha –             LVL 20,- (bez PVN);    

1.4.  par medību tiesību nomu zemesgabalā, kura platība ir no 21 ha līdz 50 

(ieskaitot) ha –             LVL 30,- (bez PVN); 

1.5.  par medību tiesību nomu zemesgabalā, kura platība ir no 51 ha un vairāk – 

LVL 40,- (bez PVN);   

2. Noteikt, ka medību tiesību nomas izsoles soli nosaka Zvejniecības un medību tiesību 

komisija no viena līdz piecu latu apmērā. 

 
52.Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sarkaņmuiža” 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

 Izskatījusi Biedrības „Sarkaľmuiţa‖ 11.04.2011. iesniegumu ar lūgumu rast iespēju 

ieskaitīt biedrības kontā radušos starpību 136.30 Ls (viens simts trīsdesmit seši lati). 

 26.11.2010. Madonas novada pašvaldības domes sēdē tika pieľemt lēmums  

(protokols Nr.23, 18.p.) par līdzfinansējuma piešķiršanu Ls 1226,76 apjomā Lauku atbalsta 

dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (04.10.2010. Lēmums Nr.1.1-

10/1774) apstiprinātajam projektam „Muzeja „Biksēres klēts‖ ekspozīciju zāļu grīdas 

remonts, apgaismojuma uzstādīšana un orgtehnikas iegāde‖, pamatojoties uz Madonas novada 

pašvaldības domes 27.05.2010. (Protokols Nr.12; 29.12.p.) lēmumu pēc iesniegto projektu 

apstiprināšanas slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu 10% apmērā no projekta 

attiecināmajām izmaksām. 

 Projekta kopējā tāme – 13490,64 Ls, Madonas novada dome piedalās ar 10% 

līdzfinansējumu – 1363,06 Ls, ieskaitītā naudas summa 1226,76 Ls, starpība 136,30 Ls. 

Noklausījusies Agra Lungeviča sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR– 16 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

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

ATTURAS – NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Piešķirt papildus finansējumu 136,30 Ls (viens simts trīsdesmit seši lati 30 santīmi)  

biedrībai „Sarkaľmuiţa‖ projekta „Muzeja „Biksēres klēts‖‖ realizēšanai no budţetā 

paredzētajiem līdzekļiem projektu realizēšanai. 

53. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 

Ziľo: Guntis  GAILUMS - jurists 

Izskatījusi iesniegto Saistošo noteikumu projektu, noklausījusies Gunta Gailuma sniegto 

informāciju un deputātu izteiktos priekšlikumus, pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu ,atklāti balsojot, PAR – 16 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS),  PRET – NAV, 

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  n o l e m j : 



 36 

7. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 16 „Par 

grozījumiem Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 

„Madonas novada pašvaldības nolikums‖‖. 

8. Uzdot Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

10.  Informāciju tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 

rakstu pašvaldības mājas lapā internetā. 

11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ārim Vilšķērstam. 

 Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam. 

 

54. Par finansējuma piešķiršanu zivju resursu aizsardzības pasākumiem Lubāna ezerā 

un tam piegulošajās ūdenstilpnēs 

ZIŅO – Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Nodibinājums ―Lubāna mitrāja kompleksa 

fonds‖ 27.04.2011. iesniegumu un izmaksu tāmi, ar lūgumu piešķirt finansējumu zivju 

aizsardzības pasākumiem Lubāna ezerā un tam piegulošajās ūdenstilpnēs. 

 Finansējums Ls 1200,00 (viens tūkstotis divi simti lati) nepieciešams transporta 

izmaksu segšanai kontroles pasākumiem, lai nosargātu zivju resursus. 

 Noklausījusies Aigara Šķēla sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR– 15 (Andrejs 

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

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

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS); PRET – NAV; ATTURAS – 

NAV; Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu nodibinājumam „Lubāna mitrāja kompleksa fonds‖ 

nodibinājumam zivju resursu aizsardzības pasākumiem Lubāna ezerā un tam 

piegulošajās ūdenstilpnēs Ls 1200,00 (vienu tūkstoti divi simti latu) no Ošupes 

pagasta pārvaldes nesadalītajiem līdzekļiem. 

2. Samazināt Ošupes pagasta pārvaldes nesadalītos līdzekļus par summu Ls 1200,00 

(viens tūkstotis divi simti latu). 

3. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar nodibinājumu „Lubāna mitrāja kompleksa 

fonds‖ par naudas līdzekļu Ls 1200,00 (viens tūkstotis divi simti latu) piešķiršanu un 

izlietošanas kārtību. 

55. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”  

ZIĽO: Indra KĀRKLIĽA Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste 

 

 Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes 

Indras Kārkliľas sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

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

MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, 

Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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Piedalīties Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana 

un atraţošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 

kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā‖ ar Madonas novada 

pašvaldības projekta iesniegumu „ Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Salas ezerā‖. 

Projekta kopējās izmaksas 3000,00 ( Trīs tūkstoši lati, 00 santīmi) 

 

56. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”  

ZIĽO: Andris DZENOVSKIS - Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījusies Andra DZENOVSKA sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 17 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, 

Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) , PRET 

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

 

Piedalīties Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana 

un atraţošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 

kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā‖ ar Madonas novada 

pašvaldības projekta iesniegumu „Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Odzienas 

ezerā‖. Projekta kopējās izmaksas 3000,00 ( Trīs tūkstoši lati, 00 santīmi) 

 

Sēdi slēdz 17.00 

 

Domes priekšsēdētājs  /paraksts/    A.Ceļapīters 

 

Protokolēja   /paraksts/    L.Liepiľa 


