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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

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 Nr.7 

Madonā 

 

2011.gada 30.martā 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

Darba kārtība: 

1. Par piekrišanu SIA „Madonas Siltums” līdzdalības iegūšanai SIA „Madonas bio 

enerģija”. 

2. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu . 

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu. 

4. Par dalību projektā zinātniski radošā darbnīca „Saredzi, sadzirdi, sajūti ūdens dzīvi”. 

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

6. Par Saistošo noteikumu Madonas novada pašvaldības aģentūrai „Mētrienas komunālā 

saimniecība”.  

7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu. 

8. Par piedalīšanos projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās 

sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”.    

9. Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata 

pārmaiľu finanšu instrumenta finansētajā  atklātajā projektu konkursā "Atjaunojamo 

energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar projektu 

“Mētrienas ciema apkures katla rekonstrukcija”. 

10. Par Barkavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu. 

11. Par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 3.ass pasākumā - Dzīves kvalitāte lauku 

apvidos un lauku ekonomikas daţādošana, aktivitātē -  321 "Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem", lai realizētu projektu “Kultūras un sporta 

infrastruktūras attīstība Barkavā”. 

12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Stacijas  ielā 16-2 Mārcienā, Mārcienas  pagastā, 

atsavināšanu. 
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13. Par maksas pakalpojuma noteikšanu. 

14. Par Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis Pūks” ēdināšanas 

pakalpojumu maksas maiľu. 

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīda kārtībā. 

19. Par nosaukuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai piederošajam zemes gabalam 

Kalsnavas pagastā. 

20. Par grozījumiem Sarkaľu pagasta pārvaldes iestāţu štatu sarakstos. 

21. Par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 3.ass pasākumā- Dzīves kvalitāte lauku 

apvidos un lauku ekonomikas daţādošana, aktivitātē-  321 "Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem", lai realizētu projektu „Kalnagravas tautas nama 

rekonstrukcija”. 

22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Bērnu un Jauniešu apvienībai „Rīts”. 

24. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas izsludinātajos projektu konkursos. 

25.Par galvojumu  aizľēmumam. 

26.  Par nekustamā īpašuma „‟Trākši 3„‟ nosacītās cenas apstiprināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma „Ildziľa” nosacītās cenas apstiprināšanu. 

28. Par Biedrības „Savējie M” iesniegumu. 

29. Par grozījumiem un papildinājumiem „Maksas pakalpojumos un samaksas apjomos 

Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”. 

30. Par informācijas stenda, kas atrodas Madonā pie Saieta laukuma rekonstrukciju un 

nelielas atpūtas vietas pie tā izveidi. 

31. Par Madonas novada Tūrisma ceļveţu izdošanu. 

32. Par partnerību un līdzfinansējumu Eiropas Kopienas finanšu programmas „Baltijas jūras 

pārrobeţu sadarbība 2007 – 2013 gadam projektā "Apkārtējās vides interpretācija – kā vienota 

tūrisma stratēģija. (Interpretation of Environment - A unifying Tourism Strategy (IEUTS))”. 

33. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu 

īstenošanai. 

34. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budţeta grozījumiem. 

35. Biedrības „AC Sports” iesniegums. 
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36. Par Latvijas Vieglatlētikas savienības iesniegumu, finansiālu atbalstu Edgaram Eriľam. 

37.Par Latvijas Vieglatlētikas savienības iesniegumu, finansiālu atbalstu Jānim Razgalim. 

38.  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). 

39. 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). 

40. Par Madonas novada bibliotēku vērtēšanas modeļa un štatu saraksta apstiprināšanu. 

41.Par finansējuma piešķiršanu A.Kumsāra grāmatas „Stipruma grāmata” maketēšanai. 

42. Par J.Bērziľa grāmatas „Dziesmotais novads” 2.daļas 15 eksemplāru iegādi. 

43.Par transporta piešķiršanu mūsdienu deju grupas „Aliens” braucienam uz starptautisko 

festivālu Baltkrievijā. 

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

45. Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi  Madonas novadā. 

46. Par Lazdonas pagasta padomes 22.02.2007. sēdes protokola Nr.2, 14.§ Par nekustamā 

īpašuma „Salmiľi” zemes gabala sadali un  adreses piešķiršanu , anulēšanu. 

47. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Interešu klubs „Henomele””. 

48. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai OK Arona. 

49. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu. 

50. Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu. 

51. Par uzturmaksu noteikšanu Madonas novada pašvaldības pansionātos . 

52. Par Nevalstisko organizāciju projektu konkursu.  

 

53. Par grozījumiem projekta pieteikumā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliľi” 

Nr.70628/3034/PV rekultivācija” iesniegšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes 

"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" ietvaros izsludinātajam ES Kohēzijas fonda projektu konkursam. 

54. Par papildus finansējuma piešķiršanu Aronas pagasta Lauteres kultūras nama 

rekonstrukcijai. 

55. Par piedalīšanos Baltijas jūras reģiona programma, lai realizētu projektu „Baltijas 

Atjaunojamo Energoresursu centrs (Baltic Renewable Energy Centre)”. 

56. Par nolikuma „Par Madonas novada pašvaldības Goda diploma un goda zīmes, Atzinības 

un Pateicības piešķiršanu” apstiprināšanu. 

57. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 
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pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Bērnu un rotaļu laukuma 

izveide Madonas novada, Kalsnavas pagasta, Aiviekstes ciemā”. 

58. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Madonas kartinga trases 

rekonstrukcija”. 

59.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Skatuves apgaismojuma 

aprīkojuma iegāde Sauleskalna tautas namā”. 

60.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Tautas tērpu izgatavošana 

Dzelzavas pagasta pašdarbības kolektīviem”. 

61.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Vestienas pagasta 

iedzīvotājiem ierīkots daudzfunkcionāls sporta un atpūtas laukums”. 

62.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Jauniešu un atbalsta centra 

vienkāršotā rekonstrukcija”. 

63.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Kultūras un atpūtas iespēju 

pilnveidošana Ļaudonas pagasta kultūras namā”. 

64.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē”. 
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65.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Jauniešu centra izveide Aronas 

pagastā”. 

66.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Kultūras dzīves kvalitātes 

uzlabošana iedzīvotājiem Liezēres pagasta kultūras namā”. 

67.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Jauniešu radošās darbnīcas 

izveide Madonas novada Mētrienas pagastā”. 

68.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Telpu labiekārtošana Lazdonas 

jauniešu brīvā laika pavadīšanai”. 

69.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Kultūras nama sanitāro telpu 

rekonstrukcija”. 

70. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Atpūtas laukuma „Dobes” 

vienkāršotā rekonstrukcija”. 

71.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Bērnu un jauniešu interesēm 

kvalitatīvas vides uzlabošana jauniešu centrā Praulienā”. 

72.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 



 6 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Estrādes instrumentu apguves 

studijas izveide Ošupes pagasta jauniešiem un bērniem”. 

73.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Sadzīves pakalpojumu centra 

izveide Sarkaľu pagasta Biksēres ciemā”. 

74.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Jauniešu centra izveide 

Sarkaľu pagasta Biksēres ciemā”. 

75.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Skeitparka izveide – Madonas 

novadā”. 

76.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Skeitparka izveide – Madonas 

novadā”. 

 

77. Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Madonas novada pašvaldības 

aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība”  nolikums” apstiprināšanu. 

 

78. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāţu štatu sarakstos. 

79. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu „Madonas 2. vidusskolas sporta 

stadiona vienkāršotā rekonstrukcija”. 

 

80. Par Madonas novada pašvaldības delegācijas sastāvu dalībai Madonas –Kulēnas 

sadarbības 20.gadu jubilejas pasākumā un sadarbības līguma starp Kulēnas pašvaldību 

Francijā un Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām Latvijā  

parakstīšanas pasākumā Kulēnā Francijā (brauciena laiks no 15.05. līdz 25.05.2011.). 

 

 

Sēdi vada – Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Protokolē – Laima LIEPIĽA – administratīvās nodaļas vadītāja 

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

KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

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

ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Kaspars UDRASS,   Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības 

izpilddirektors, Biruta VINDELE –Finanšu nodaļas vadītāja, Sarmīte KALNIĽA – 

ekonomiste, Dzintra STRADIĽA – sabiedrisko attiecību speciāliste, Helmuts PUJATS- 

jurists, Guntis GAILUMS – jurists, Solvita SERŢĀNE – izglītības nodaļas vadītāja, Andris 

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

SOMA – tūrisma darba organizatore, Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Jānis 

KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators, Jānis MELNUPS – projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciālists 

 

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

Artūrs GRANDĀNS – SIA „Madonas siltums” inţenieris, Andris DOMBROVSKIS - 

uzľēmējs, Andris OZOLIĽŠ -  sabiedrības pārstāvis, Jeuţenija ADAMOVIČA – sabiedrības 

pārstāve, Paulīna ŠĻIVKA – pensionāru interešu pārstāve, Marija MIGLONE – sabiedrības 

pārstāve, Ināra MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja, Andris DZENOVSKIS – 

Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs, Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes 

vadītājs, Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs, Anita AIZSTRAUTA, 

Guntars DAMBENIEKS – SIA „Madonas ūdens” valdes loceklis, Ginta JUBELIS – biedrības 

„Savējie M” valdes loceklis, Gunārs IKAUNIEKS – biedrības OK Arona pārstāvis, Aigars 

ŠĶĒLS – Ošupes pagasta padomes vadītājs, Staľislavs Smelters – Barkavas pagasta padomes 

vadītājs, Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs, Marita 

KAZAKEVIČA – Madonas sociālā dienesta speciāliste 

Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils Kazakevičs 

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Agris 

LUNGEVIČS, Gunita KĻAVIĽA, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,  Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, 

Kaspars UDRASS,   Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS 

– NAV, Madonas novada pašvaldības dome  nolemj: 

 Apstiprināt 2011.gada 30.marta Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtību. 

1. Par piekrišanu SIA „Madonas Siltums” līdzdalības iegūšanai SIA „Madonas bio 

enerģija” 

ZIĽO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

          

SIA „GP Solution“ ir izteikusi piedāvājumu SIA „Madonas Siltums” iegādāties 51% no 

SIA „Madonas bio enerģija” kapitāla daļām, kas dibināta ar mērķi uzbūvēt Madonā 

koģenerācijas staciju. Koģenerācijas jauda plānota tāda, lai elektroenerģijas raţošanas procesā 

radītais siltumenerģijas daudzums būtu pilnībā apkures sezonā lietderīgi izmantots. Pēc 

koģenerācijas stacijas uzbūvēšanas SIA „Madonas Siltums” vairs nebūs nepieciešams ieguldīt 

būtiskus līdzekļus siltumenerģijas raţošanas iekārtu atjaunošanā un modernizācijā. 

Siltumenerģija no SIA „Madonas bio enerģija” tiks pārdota par cenu, kas būs būtiski mazāka 

par SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas raţošanas tarifu. SIA „Madonas Siltums” 

līdzdalība SIA „Madonas bio enerģija” nepieciešama, lai nodrošinātu tiešu kontroli par 

lēmumiem, kas skars koģenerācijas stacijas būvniecības procesu, siltumenerģijas raţošanas 

cenu un raţošanas procesu.  
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        Noklausījušies domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera sniegto informāciju, 

iepazinušies ar nodomu protokolu Nr.1/2011; Vienošanos Nr.1/2011 starp SIA „Madonas bio 

enerģija” dalībniekiem; SIA „Madonas bio enerģija” statūtu projektu, u.c. SIA „Madonas 

Siltums” un SIA „Madonas bio enerģija” iesniegto dokumentu saturu, ľemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 9 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

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

MADERNIECE, Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Valdis VUCĀNS) PRET-2 

(Valentīns RAKSTIĽŠ, Roberts ŠĽEPSTS), ATTURAS - 3 ( Andris SAKNE, Ruta 

VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), Madonas novada pašvaldības domes NOLEMJ: 

                                  

1. Apstiprināt Nodomu protokolu starp SIA „Madonas Siltums” un SIA „Madonas bio 

enerģija”  Nr.1/2011; 

2. Uzdot SIA „Madonas Siltums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim Andrejam 

CEĻAPĪTERAM: 

2.1. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

48.panta 2.daļā un 64.panta 2
2
.daļā noteiktajā kārtībā pieľemt lēmumu piekrist SIA 

„Madonas Siltums” līdzdalībai SIA „Madonas bio enerģija”; 

2.2. Darbam SIA „Madonas bio enerģija” valdē pilnvarot  SIA „Madonas siltums valdes 

locekli” Uldi LIELVALODI.  

3. Saskaľot SIA „Madonas bio enerģija” statūtu projektu; 

4. SIA „Madonas Siltums”, pirms Nodomu protokola parakstīšanas, iepazīties ar visiem SIA 

„Madonas bio enerģija” tehniskajiem un finanšu dokumentiem, kā arī noslēgtajiem līgumiem, 

ja nepieciešams, piesaistot neatkarīgus ekspertus. 

2. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu  

ZIĽO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvades vadītājs 

  

 2010.gada 21.oktobrī Madonas novada pašvaldība ir pieľēmusi lēmumu nodot 

atsavināšanai pārdodot atklātā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Mēdzūlas 

skola”, Liezēres pagasts, Madonas novads, kas sastāv no zemes gabala, kadastra nr.7068 010 

0047, ar kopējo platību – 1,23 ha un uz tā esošām ēkām – dzīvojamā māja (kadastra 

apzīmējums 7068 010 0047 001), divas palīgēkas (kadastra apzīmējums 7068 010 0047 002 

un 7068 010 0047 003). Apstiprināti izsoles noteikumi un izsoles nosacītā cena – Ls 7162,- 

(prot.Nr.21, 11.p.) 

 Saskaľā ar nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu ir iegādājies 

XXXX, pirkuma maksa – Ls 7362,00 (septiľi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi lati) ir veikta 

2011.gada 28.februārī. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likums” 34. un 36.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, Andris SAKNE, 

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

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

NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mēdzūlas skola”, Liezēres pagasts, Madonas 

novads (kadastra Nr.7068 010 0047) izsoles rezultātus (izsoles protokols pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram likumā „Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likums” noteiktajā kārtībā noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma 

līgumu. 
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3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

Ziľo:  Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ– Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu elektroinstalācijas atjaunošanai Vestienas pamatskolā, ľemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR - 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

 Piešķirt LVL 1 069,86 (vienu tūkstoti sešdesmit deviľus latus 86 santīmus) no 

Vestienas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem Vestienas pamatskolas 

elektroinstalācijas atjaunošanai. 

4. Par dalību projektā zinātniski radošā darbnīca „Saredzi, sadzirdi, sajūti ūdens dzīvi” 

Ziľo:  Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ– Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju par dalību 

projektā Zinātniski radošā darbnīca „Saredzi, sadzirdi, sajūti ūdens dzīvi”, ľemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR - 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

 Piešķirt projekta Zinātniski radošā darbnīca „Saredzi, sadzirdi, sajūti ūdens dzīvi” 

līdzfinansējumu Ls 228,00 (divi simti divdesmit astoľi lati) no Vestienas pagasta pārvaldes 

zvejas tiesību nomas maksas atlikuma. 

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziľo:  Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ– Vestienas 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 2010.gada 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta (VZD) 

reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

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

iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

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

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

bijušajam zemes lietotājam.  

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

atsūtīto pārskata sarakstu, Vestienas pagasta administratīvajā teritorijā zemes lietošanas 

tiesības ar 2010.gada 1.jūniju izbeidzas sekojošiem zemes vienību  lietotājiem: 

 

1. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

2. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

3. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

4. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

5. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 
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Minētās personas saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1 

daļa 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 Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīles - Bērziľa sniegto 

informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

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

daļu, ľemot 

vērā Teritoriālās un vides komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām 

sekojošiem zemes lietotājiem: 

1.1. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

1.2. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

1.3. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

1.4. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

1.5. 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

 

2. Noteikt, ka zemes vienības: 

 

 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa) 

 7096 007 0223    0.5054  (1/20 domājamā daļa)     ir pašvaldībai piekritīgā zeme. 

 

3. Uzdot Vestienas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziľojumus 

par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt  nomas 

līgumu. 

 

4. Uzdot Vestienas 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. 

6. Par Saistošo noteikumu Madonas novada pašvaldības aģentūrai „Mētrienas 

komunālā saimniecība”.  

ZIĽO – ANDRIS DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada dome ir saľēmusi Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas 

komunālā saimniecība” 24.02.2011.vēstuli Nr.01/01-10 ar lūgumu apstiprināt pakalpojumu 

tarifus: cena Ls 1,62 par vienu kubikmetru ūdens (ar kanalizācijas izmantošanu) un cena Ls 

0,90 par vienu kubikmetru ūdens (bez kanalizācijas izmantošanas).  

 Noklausījusies A.Dzenovska sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

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

NOLEMJ: 
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  Nepieľemt saistošos noteikumus MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI  NR. ____ „PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „MĒTRIENAS 

KOMUNĀLA SAIMNIECĪBA” MAKSAS PAKALPOJUMIEM”, SAGATAVOT JAUNU LĒMUMA PROJEKTA 

REDAKCIJU, UZRĀDOT VISUS MAKSAS PAKALPOJUMUS. 

7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

ZIĽO – ANDRIS DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījusies Mētrienas  pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu ēdināšanas bloka un otrā stāva klašu telpu remontam Mētrienas 

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

Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

 

Piešķirt 11 500, 00 LVL (vienpadsmit tūkstoši pieci simti lati) no Mētrienas pagasta 

pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem Mētrienas pamatskolas ēdināšanas bloka un otrā 

stāva klašu telpu remontam  

8. Par piedalīšanos projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās 

sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”.    

ZIĽO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Andra DZENOVSKA sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR - 14 

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

Daiga MADERNIECE, 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: 

 Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”, 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2011.gadam 1.3.apakšsadaļas „Resursu punktu 

jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” ietvaros, ar Madonas 

novada pašvaldības Mētrienas pagasta pārvaldes projektu „Aktīva, lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas vides izveide jauniešiem Mētrienas pagastā”, sadarbībā ar Mētrienas pagasta 

jauniešu biedrību „Vienmēr jauni”.  

9. Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā  atklātajā projektu konkursā "Atjaunojamo 

energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ar projektu 

“Mētrienas ciema apkures katla rekonstrukcija” 

ZIĽO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījusies Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Dzenovska ziľojumu, 

atklāti balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 
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 1. Piedalīties izsludinātajā konkursā “Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”  ar projektu “Mētrienas ciema apkures 

katla rekonstrukcija”. 

 2. Apstiprināt projekta finansējuma attiecināmo izmaksu apjomu ar PVN 66000,00 LVL 

apmērā. 

 3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu 16500,00 LVL apmērā. 

 4. Projekta apstiprināšanas gadījumā, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt, 

ľemot aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases noteikto procentu likmi, 66000,00 LVL 

apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Mētrienas ciema 

apkures katla rekonstrukcija” aktivitāšu veikšanai. 

 5. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

 6. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

  

10. Par Barkavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

ZIĽO:  Staľislavs SMELTERS – Barkava pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Madonas novada Barkavas pagasta 

pārvaldes 2011. gada 9.marta iesniegumu Nr. BAR/1-09/11/40 un 2011. gada 16.marta 

iesniegumu Nr. BAR/1-09/11/52 ar lūgumu pieľemt lēmumu par Barkavas pagasta pārvaldes 

2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu Ls 23858,13 un 606,00 apmērā, lai finansētu 

Barkavas pamatskolas virtuves renovāciju un sporta zāles kosmētisko remontu. 

 Ľemot vērā Barkavas pagasta pārvaldes iesniegumus, izteiktos priekšlikumus un 

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

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

MADERNIECE, 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: 

 Piešķirt 24464,13LVL (divdesmit četri tūkstoši četri simti sešdesmit četri lati 13 

santīmi) no Barkavas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem Barkavas 

pamatskolas virtuves renovācijas finansēšanai Ls 23858,13 un Barkavas pamatskolas sporta 

zāles kosmētiskajam remontam Ls 606,00. 

11. Par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 3.ass pasākumā - Dzīves kvalitāte 

lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana, aktivitātē -  321 "Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem", lai realizētu projektu “Kultūras un sporta 

infrastruktūras attīstība Barkavā” . 

ZIĽO:  Staľislavs SMELTERS – Barkava pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja Staľislava Smeltera ziľojumu, 

atklāti balsojot: PAR - 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  

Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

 1. Piedalīties izsludinātajā konkursā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”  

ar projektu “Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā”. 

 2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 85000,00 LVL apmērā, ar PVN 

22% - 103700,00 LVL apmērā. 

 3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu 8500,00 LVL apmērā. 
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 4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu 18700,00 LVL 

apmērā. 

 5. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 103700,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” aktivitāšu 

veikšanai. 

 6. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

 7. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

  

12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Stacijas  ielā 16-2 Mārcienā, Mārcienas  pagastā, 

atsavināšanu  

ZIĽO: Ināra  MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 

 Mārcienas pagasta pārvalde ir saľēmusi  pašvaldības dzīvokļa Stacijas iela 16-2  

īrnieces (saskaľā ar 1994..gada 30.martā  noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu ) XXXX 

iesniegumu ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli, ar 

adresi XXXXX Mārciena, Mārcienas pagasts. 

  Nekustamais īpašums –  vienstāva  divu dzīvokļu māja  XXXXX pagaidām nav 

reģistrēts Zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašuma objekts. 2008. gadā ir izgatavots zemes 

robeţu plāns. Ēka ir būvēta ap 1960.gadu armiju apkalpojošajam personāla pagaidu 

nomitināšanai un pašreiz ir sliktā stāvoklī. Ēkai ir piekrītoša zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 70740040243 un platību  0,1347 ha. 

XXXXXX Mārcienā dzīvo kopš 1959.gada un kopš 1994. gada 30. marta ir 

pašvaldības dzīvokļa XXXX īrniece. Minētajā adresē ir deklarēts arī viľas vīrs XXXXX Īres 

un komunālo maksājumu paŗādu XXXXX nav.  

  Noklausījusies Ināras MĀLNIECES  sniegto informāciju, pamatojoties uz Likuma par 

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

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka „Atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viľa ģimenes 

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

likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā” kā arī  tā paša likuma 8..panta otro daļu un ľemot vērā 

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

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

MADERNIECE, 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: 

1. Reģistrēt dzīvojamo māju ar adresi XXX Mārcienā Zemesgrāmatā uz Madonas 

novada pašvaldības vārda; 

 2. Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei organizēt dzīvokļa XXXXX  

 novērtēšanu ;  

 3. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

XXXXX, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads un kopīpašuma domājamās 

daļas no mājas un zemes (kadastra numurs 7074 004 0243), dzīvokļa īrniecei XXXXX 

pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas. 

13. Par maksas pakalpojuma noteikšanu 

ZIĽO: Ināra  MĀLNIECE – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja 
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Mārcienas pagasta pārvaldē saľemts Ērgļu adventistu draudzes iesniegums, kurā  draudzes 

mācītājs J. Bite lūdz noteikt samaksu un iznomāt telpas – Mākslinieku istabu  Mārcienas 

kultūras namā kristīgām mācībām, kuras notiks 28. martā, 4., 11., 18., un 27.aprīlī no plkst. 

12.00-15.00. 

 2009.gada 30.decembra domes sēdē (prot. 7., p, 1. )apstiprinātajā Mārcienas pagasta 

pārvaldes  maksas pakalpojumu cenrādī nav noteikta nomas maksa par laika vienību, nomājot  

kultūras nama telpas daţādiem publiskiem pasākumiem.   

  Nepieciešams noteikt pakalpojuma – kultūras nama telpu noma - vienas stundas izcenojumu. 

Noklausījusies Ināras Mālnieces  sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR-14 

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

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

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

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

NOLEMJ: 

Noteikt maksu par Mārcienas kultūras nama telpu nomu – Ls 5,00 (pieci lati) stunda. 

14. Par Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis Pūks” ēdināšanas 

pakalpojumu maksas maiņu 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis informē, ka pagasta pārvalde ir 

saľēmusi pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis Pūks” vadītājas Ligitas Vucānes iesniegumu, 

kurā viľa lūdz sakarā ar produktu cenu kāpumu pieľemt lēmumu no 01.04.2011. palielināt 

bērnu un iestādes darbinieku ēdināšanas maksu. Saskaľā ar Madonas novada pašvaldības 

Domes 27.01.2010. lēmumu (protokols Nr.3;22.p. „Par maksas pakalpojumiem un samaksas 

apjomiem Kalsnavas pagasta pārvaldē”) pirmsskolas izglītības iestādē tika apstiprināta šāda 

ēdināšanas pakalpojumu maksa: 1 dienas maksa (3 ēdienreizes) izglītojamajiem- Ls 0,65 un 1 

ēdienreizes maksa iestādes darbiniekiem- Ls 0,60. Iestādes vadītāja lūdz palielināt ēdināšanas 

maksu par 1 dienu (3 ēdienreizēm) izglītojamajiem  līdz Ls 0,80 dienā un maksu par 1 

ēdienreizi iestādes darbiniekiem – līdz Ls 0,70.  Pagasta pārvaldes vadītājs uzskata, ka lūgums 

ir pamatots un atbalstāms. 

 Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par ēdināšanas 

maksas palielināšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis Pūks”  un ľemot vērā Finanšu un 

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

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

1. Ar 01.04.2011. mainīt Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis 

Pūks” ēdināšanas maksu un noteikt to šādā apmērā:  

 1.1.Iestādes audzēkľiem - Ls 0,80 dienā (maksa par 3 ēdienreizēm);  

 1.2. iestādes darbiniekiem - Ls 0,70 par 1 ēdienreizi. 

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 Ziľo:  Artis MŪRMANIS - Kalsnavas 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 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 
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iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

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

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

bijušajiem zemes lietotājiem.  

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

atsūtīto pārskata sarakstu Nr.2-04-Z/337, Kalsnavas pagasta administratīvajā teritorijā zemes 

lietošanas tiesības ar 2010.gada 1.jūniju izbeidzas sekojošiem zemes vienību lietotājiem: 

 

N.p.k

. 

Lietotāja vārds, uzvārds Personas kods/ 

Reģistr. Nr. 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

(ha) 

1.   70620110331 0.344 

2.   70620110327 1.1 

3.   70620110453 1.13 

 

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 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Mūrmaľa sniegto informāciju, 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

daļu, ľemot vērā 

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

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

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

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

NAV; ATTURAS – NAV,  Madonas novada dome NOLEMJ: 

3. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām 

sekojošiem zemes lietotājiem: 

N.p.k

. 

Lietotāja vārds, uzvārds Personas kods/ 

Reģistr. Nr. 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

(ha) 

1.   70620110331 0.344 

2.   70620110327 1.1 

3.   70620110453 1.13 

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

piekritīgā zeme: 

 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

70620110331 0.344 

70620110327 1.1 

70620110453 1.13 

 

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

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu. 

 

4. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” nosacījumus. 
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16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Visocka  

ZIŅO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu XXXX ar kadastra numuru 7062 010 0018, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par 

kopējo summu 3,76 LVL (uz 22.03.2011. pamatparāds 2.89 LVL, kavējuma nauda 0,87 

LVL) un nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XXXX ar kadastra numuru 7062 

010 0016 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 331,88 LVL ( uz 

22.03.2011. pamatparāds 225.51 LVL, kavējuma nauda 106.37 LVL) no XXXX, Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/27 tika nosūtīts 16.02.2011.  

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām”” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

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

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

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ľemot vērā Finanšu un attīstības 

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

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XXXXXX, dzīvojoša XXXXX Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā, par labu Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu XXXXX ar kadastra 

numuru 70620100018 Ls 3,76 (trīs lati 76 santīmi), kur pamatparāds ir Ls 2,89, 

kavējuma nauda Ls 0,87 un īpašumu XXXXX ar kadastra numuru 7062 010 0016 Ls 

331,88 (trīs simti astoľdesmit astoľi lati),  kur pamatparāds ir Ls 225,51 un kavējuma 

nauda Ls 106,37,  piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Lilijas 

Ivanovas  

ZIŅO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu XXXX ar kadastra numuru 7062 010 0052 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par 

kopējo summu 345,31 LVL (uz 22.03.2011. pamatparāds 285.98 LVL, kavējuma nauda 59.33 

LVL) no XXXXXXXXXX Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/30 tika nosūtīts 16.02.2011. 
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 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām”” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

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

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

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas,  ľemot vērā Finanšu un attīstības 

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

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XXXXXX, XXXXX Kalsnavas pagastā, Madonas 

novadā, par labu Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu  XXXX ar kadastra numuru 7062 

010 0052 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 345,31 LVL (trīs 

simti četrdesmit pieci lati 31 santīms), kur pamatparāds ir Ls 285,98, kavējuma nauda 

Ls 59,33),  piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa 

Krūmiņa  

ZIŅO: Artis MŪRMANIS – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 

informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

īpašumu XXXXX ar kadastra numuru 7062 005 0038 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 

par kopējo summu 27,07 LVL (uz 22.03.2011. pamatparāds 20,37, kavējuma nauda 6,70 

LVL), par īpašumu XXXXX ar kadastra numuru 7062 001 0080 Kalsnavas pagastā, Madonas 

novadā par kopējo summu 280,78 LVL (uz 22.03.2011. pamatparāds 193,59, kavējuma nauda 

87.19 LVL), par īpašumu XXXXX ar kadastra numuru 7062 011 0107 Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā par kopējo summu 307,66 LVL (uz 22.03.2011. pamatparāds 198,70, 

kavējuma nauda 108,96 LVL) no XXXXXXXXXX Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. 

Brīdinājums Nr.KAL/1-09/11/34 tika nosūtīts 17.02.2011. 

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

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

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām”” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

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

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

termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, ľemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR - 14 (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 
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UDRASS, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XXXXXXXX, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, 

par labu Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu par īpašumu XXXX ar  kadastra numuru 7062 005 0038 Kalsnavas 

pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 27,07 LVL (divdesmit septiľi lati 07 santīmi), 

pamatparāds Ls 20,37, kavējuma nauda Ls 6,70, par īpašumu XXXXX ar kadastra numuru 

7062 001 0080 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu Ls 280,78  

(pamatparāds Ls193,59, kavējuma nauda Ls 87,19) un par īpašumu XXXXX ar kadastra 

numuru 7062 011 0107 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu 307,66 LVL 

(pamatparāds Ls198,70, kavējuma nauda Ls 108,96) piedziľu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

3. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloţa ielā 13a, Valmierā. 

19. Par nosaukuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai piederošajam zemes 

gabalam Kalsnavas pagastā 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis informē, ka nepieciešams 

piešķirt nosaukumu Madonas novada pašvaldībai piederošajam zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 7062 011 0235 un platību 0,9 ha, kurš atrodas Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā.   

 Pamatojoties uz Kalsnavas pagasta pārvaldes iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu 

Madonas novada pašvaldībai piederošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7062 011 

0235 un platību 0,9 ha, kurš atrodas Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā un 

pamatojot ar 18.10.2008. likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

17.panta 2.daļu, kurā teikts, ka administratīvajā teritorijā ietilpstošās ielas, laukumus, ēkas, 

viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā reģistrē Valsts 

zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

 Piešķirt Madonas novada pašvaldībai piederošajam zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 7062 011 0235 un platību 0,9 ha, kurš atrodas Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā, nosaukumu „Saules iela”, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas 

novads. 

20. Par grozījumiem Sarkaņu pagasta pārvaldes iestāžu štatu sarakstos  

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 

Noklausījusies Andra SIMTNIEKA sniegto informāciju, iepazinusies ar iesniegtajām 

izmaiľām, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR- 14 

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

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

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

ŠĽEPSTS, , Valdis VUCĀNS), PRET – NAV; ATTURAS – 1 (Kaspars UDRASS), 

Madonas novada dome NOLEMJ: 

1. Sarkaľu pagasta pārvaldē 
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 Likvidēt štata vienību – „personāllietas” – 0,25 amata vienības, ar amatalgas 

likmi Ls 400,00 

 Pārvaldes sekretārei – arhivārei – personāllietu speciālistei piemaksāt Ls 50,00 

no personāllietu speciālista amata vienības, nosakot amatalgas likmi – 455,00 

 Brīvos līdzekļus 1097,00 no personāllietu un projektu koordinatora novirzīt uz 

brīvajām štata vietām. 

 Galvenajai grāmatvedei samazināt amatalgas likmi 75,00 Ls par 

papildpienākumu veikšanu, nosakot amatalgas likmi 546,00 Ls. 

 Samazināt štata sarakstu ar 0,5 amata vienībām šoferis automašīnai MAN ar 

mēneša amatalgas likmi 360.00 Ls, summu 2010,00 Ls no darba alga fonda 

novirzīt uz uzturēšanas izdevumiem – komunālai saimniecībai. 

 Samazināt štata sarakstu ar 1 amata vienībām traktorists (JUMZA )- 

sanitārtehniķis, ar amatalgas likmi 1,50 Ls par stundu, mēnešalgas fonds 

240,00 Ls. 

 Brīvos līdzekļus no automašīnas MAN šofera un traktorista (JUMZA) novirzīt 

pakalpojumu apmaksai. 

2. Sarkaľu pagasta kultūra – „Kalnagravas” 

 Kultūras nama direktorei, informatīvā izdevuma „Sarkaľu ziľas” redaktorei piemaksāt 

Ls 50,00 no personāllietu speciālista amata vienības, 6 reizes gadā (6 x 50,00 = 300,00 

Ls gadā), sākot ar 01.05.2011. 

 Deju kolektīva vadītājam (profesijas kods 265312) piemaksāt 6,00 Ls,  

 Vokālā ansambļa vadītājam (profesijas kods 265311) piemaksāt 5,00 Ls, 

 Amatierteātra reţisoram piemaksāt 11,00 Ls, 

 Kurinātāja, remontstrādnieka, noformētāja amatalgas likmi samazināt no 250,00 Ls uz 

228,00 Ls, 

3. Apstiprināt Sarkaľu   pagasta pārvaldes un tās iestāţu štatu sarakstu no 01.04.2011. 

21. Par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 3.ass pasākumā- Dzīves kvalitāte 

lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana, aktivitātē-  321 "Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem", lai realizētu projektu „Kalnagravas tautas nama 

rekonstrukcija”. 

ZIĽO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Sarkaľu pagasta pārvaldes Andra Simtnieka vadītāja ziľojumu, 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 dome NOLEMJ: 

 1. Piedalīties izsludinātajā konkursā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”  

ar projektu “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija”. 

 2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 143529,00 LVL apmērā, ar  PVN 

22% -175105,38 LVL apmērā. 

 3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu 14352,90 LVL apmērā. 

 4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu 31576,38 LVL 

apmērā. 

 5. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 175105,38 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” aktivitāšu veikšanai. 

 6. Aizdevuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

 7. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 
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22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziľo:  Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu 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 2010.gada 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta (VZD) 

reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

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

iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

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

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

bijušajam zemes lietotājam.  

 Saskaľā ar 2010. gada 27. augustā un 2011. gada 5. janvārī VZD Zemgales reģionālās 

nodaļas Madonas biroja atsūtīto pārskata sarakstiem, |Sarkaľu pagasta administratīvajā 

teritorijā zemes lietošanas tiesības ar 2010. gada 1. jūniju izbeidzas sekojošiem zemes vienību 

lietotājiem: 

N.p.k. Lietotāja vārds, uzvārds Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1.  7090-008-0119 

7090-008-0030 

2.54 

4.27 

2.  7090-002-0043 2.0 

3.  7090-004-0136 5.8 

4.  7090-005-0128 4.4 

5.  7090-004-0084 3.8 

6.  7090-011-0049 

7090-003-0105 

2.3 

4.3 

7.  7090-009-0106 3.2 

8.  7090-002-0082 4.0 

9.  7090-007-0082 

7090-007-0177 

0.29 

1.97 

10.  7090-008-0021 1.0 

11.  7090-001-0003 16.2 

12.  7090-002-0083 5.72 

13.  7090-008-0018 2.4 

14.  7090-006-0081 0.4 

 

Minētās personas saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1 

daļa 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 Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāja A.SIMTNIEKA sniegto 

informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

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

daļu, ľemot 

vērā teritoriālās un vides 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: 
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1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām sekojošiem 

zemes lietotājiem: 

 

N.p.k. Lietotāja vārds, uzvārds Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

1.  7090-008-0119 

7090-008-0030 

2.54 

4.27 

2.  7090-002-0043 2.0 

3.  7090-004-0136 5.8 

4.  7090-005-0128 4.4 

5.  7090-004-0084 3.8 

6.  7090-011-0049 

7090-003-0105 

2.3 

4.3 

7.  7090-009-0106 3.2 

8.  7090-002-0082 4.0 

9.  7090-007-0082 

7090-007-0177 

0.29 

1.97 

10.  7090-008-0021 1.0 

11.  7090-001-0003 16.2 

12.  7090-002-0083 5.72 

13.  7090-008-0018 2.4 

14.  7090-006-0081 0.4 

 

2. Noteikt, ka zemes vienības  

 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) 

7090-008-0119 

7090-008-0030 

2.54 

4.27 

7090-002-0043 2.0 

7090-004-0136 5.8 

7090-005-0128 4.4 

7090-004-0084 3.8 

7090-011-0049 

7090-003-0105 

2.3 

4.3 

7090-009-0106 3.2 

7090-002-0082 4.0 

7090-007-0082 

7090-007-0177 

0.29 

1.97 

7090-008-0021 1.0 

7090-001-0003 16.2 

7090-002-0083 5.72 

7090-008-0018 2.4 

7090-006-0081 0.4 

 

ir pašvaldībai piekritīgā zeme. 

 

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

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu. 
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4. Uzdot Sarkaľu 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. 

 

23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Bērnu un Jauniešu apvienībai „Rīts” 

ZIĽO: Raimonds AIZSTRAUTS 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Bērnu un jauniešu apvienības „Rīts” 

iesniegumu, reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 25.03.2011., Nr. MNP/2.1.3.2./11/823, ar 

lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā Madonas novada fondam iesniegtajam 

projektam „Alternatīvā centra Rīts” otrās kārtas rekonstrukcijai. Projekta kopējās izmaksas 

sastāda 14000,00 Ls. Projekta mērķis ir rekonstruēt telpas 91,9 kv.m bērnu, jauniešu iespēju 

un talantu izkopšanai, saturīgi pavadīt brīvo laiku un pilnveidot sevi, tādējādi samazinot 

sociālo atstumtību un sekmējot sociālo vajadzību apmierināšanu. 

 Noklausījusies Raimonda Aizstrauta sniegto informāciju, iepazinusies ar Bērnu un 

jauniešu apvienības „Rīts” iesniegumu, nomas līgumu, 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. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā Ls 1400,00 (viens tūkstotis četri 

simti lati), no projekta attiecināmajām izmaksām Bērnu un jauniešu apvienības 

„Rīts” projektu „Alternatīvā centra Rīts” otrās kārtas rekonstrukcija”” . 

2. Pēc Madonas novada fondā iesniegtā projekta apstiprināšanas slēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumiem. 

24. Par piedalīšanos Izglītības un Zinātnes ministrijas izsludinātajos projektu konkursos 

ZIĽO - Anita AIZSTRAUTA  

 Noklausījusies 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: 

 1.Iesniegt Madonas novada pašvaldības izstrādāto projektu „Esi aktīvs – iedzīvināt 

tradīcijas” Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā „ Resursu punktu 

jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”. 

2. Pilnvarot Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Ivaru MIĶELSONU parakstīt 

projekta  

„ Esi aktīvs – iedzīvināt tradīcijas” iesniegumu. 

25.Par galvojumu  aizņēmumam 

ZIĽO: Guntars DAMBENIEKS  

 Noklausījusies Guntara DAMBENIEKA informāciju par projekta „Madonas 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta” pabeigšanai nepieciešamo finansējumu, 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,  Valdis VUCĀNS); PRET –;  ATTURAS –; 

Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ: 

1. Galvot aizľēmumu no SEB bankas  Ls  30 000,00 apjomā, 

2. Aizdevumu atmaksāt  5 gadu laikā - līdz 2016.gada 30.aprīlim,  

3. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budţeta līdzekļiem. 

26.  Par nekustamā īpašuma „‟Trākši 3„‟ nosacītās cenas apstiprināšanu 

ZIĽO – Rihards SAULĪTIS 

Rihards SAULĪTIS ziľo, ka pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes sēdes 

protokolu Nr.21 p. 25. ‟‟Par nekustamā īpašuma „‟Trākši 3 ‟‟Praulienas pagastā privatizāciju 

(21.10.2010.) Praulienas pagasta pārvalde organizēja nekustamā īpašuma „‟Trākši 3‟‟ 

novērtēšanu pie Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliľa 

(vērtētāja asistenta apliecība Nr.77). 

Saskaľā ar Madonas novada pašvaldības domes sēdes protokolu Nr.21 p. 25.‟‟Par 

nekustamā īpašuma „‟Trākši 3‟‟ Praulienas pagastā privatizāciju (21.10.2010.), pamatojoties 

uz  "Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 8.(6), 45.(3),(4) pantu un Latvijas 

Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliľa  (vērtētāja asistenta apliecība 

Nr.77),  novērtējumu par Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Trākši 

3”,  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, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS), PRET 

- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj:. 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „‟Trākši 3‟‟, kas atrodas Praulienas pagastā, kadastra 

Nr.7086 014 0204  0,49 ha platībā nosacīto cenu Ls 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti lati 00 

santīmi). 

27. Par nekustamā īpašuma „Ildziņa” nosacītās cenas apstiprināšanu 

ZIĽO – Rihards SAULĪTIS 

 

Rihards SAULĪTIS ziľo, ka pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes sēdes 

protokolu Nr.25 p. 13.‟‟Par nekustamā īpašuma „‟Ildziľa‟‟ atsavināšanu (28.12.2010.) 

Praulienas pagasta pārvalde organizēja nekustamā īpašuma „‟Ildziľa‟‟ novērtēšanu pie 

Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliľa (vērtētāja asistenta 

apliecība Nr.77), Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas asistenta kuratora vērtētāja Jāľa 

Freiberga (īpašumu vērtētāju profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.5). 

 Saskaľā ar Madonas novada pašvaldības domes sēdes protokolu Nr.25 p. 13.‟‟Par 

nekustamā īpašuma „‟Ildziľa‟‟ atsavināšanu (28.12.2010.), pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma" 8(1
1
),(3),(6)p., 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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt zemes gabala „Ildziņa”, kas atrodas Praulienas pagastā, kadastra Nr.7086 

014 0163  0,78 ha platībā nosacīto cenu Ls 370,00 (trīs simti septiľdesmit lati). novērtējumu 

par Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu. 

Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliľa (vērtētāja 

asistenta apliecība Nr.77), Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas asistenta kuratora vērtētāja 

Jāľa Freiberga (īpašumu vērtētāju profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.5) 
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28. Par Biedrības „Savējie M” iesniegumu 

Ziľo: Gints JUBELIS - Biedrības „Savējie M” valdes loceklis 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 22.martā ir saľēmusi Biedrības „Savējie M” 

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

/11/788) ar lūgumu par zemes gabala 1 ha (viena hektāra) platībā piešķiršanu bezatlīdzības 

lietošanā un apsaimniekošanā Biedrībai „Savējie M” līdz 2019.gada 31.decembrim „Smeceres 

sila” slēpošanas un biatlona sporta bāzē, piedzīvojumu un atpūtas spēles ”Airsoft” spēles 

laukuma izveidei un labiekārtošanai. . 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies G.Jubeļa sniegto informāciju, 

ľemot vērā deputātu izteiktos viedokļus atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

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: 

1. Atbalstīt Biedrības „Savējie M” iesniegumu par zemes gabala 1 ha (viena 

hektāra) platībā piešķiršanu lietošanā un apsaimniekošanā Biedrībai „Savējie 

M” līdz 2019.gada 31.decembrim „Smeceres sila” slēpošanas un biatlona sporta 

bāzē, piedzīvojumu un atpūtas spēles ”Airsoft” spēles laukuma izveidei un 

labiekārtošanai.  

2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar Biedrību „Savējie M” par zemes 

gabala lietošanu un apsaimniekošanu. 

29. Par grozījumiem un papildinājumiem „Maksas pakalpojumos un samaksas apjomos 

Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” 

Ziľo: Vanda MADERNIECE – Madonas Valsts ģimnāzijas direktore 

 

 Noklausījusies Vandas MADERNIECES sniegto informāciju un 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, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus „Maksas pakalpojumu un samaksas apjomu Madonas novada 

pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (apstiprināti Madonas novada 

pašvaldības domes 29.10.2009. sēdē, protokols Nr.13., 13.punkts) 7.punktā. 

 

2. Papildināt 7. punktu „Maksa par Madonas Valsts ģimnāzijas telpu iznomāšanu un maksas 

pakalpojumiem” ar apakšpunktu: 

  7.12. maksa par angļu valodas 20 stundu kursa apmācību 139,35 LVL (viens simts 

 trīsdesmit deviľi lati 35 santīmi) papildus aprēķinot PVN . 

 

30. Par informācijas stenda, kas atrodas Madonā pie Saieta laukuma rekonstrukciju un 

nelielas atpūtas vietas pie tā izveidi 

ZIĽO: Sanita SOMA – tūrisma informācijas centra vadītāja 

 Noklausījusies un apspriedusi Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas 

centra vadītājas, tūrisma darba organizatores Sanitas Somas sagatavoto informāciju par 
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informācijas stenda „Bosch”, kas atrodas Madonā pie Saieta laukuma rekonstrukciju un 

nelielas atpūtas vietas pie tā izveidi un 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 - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Uzdot Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centram organizēt stenda 

rekonstrukcijas darbus.  

2. Stenda rekonstrukciju un nelielas atpūtas vietas izveidi, kas kopā sastāda apmēram  

2800,00 LVL,  1000,00 LVL (vienu tūkstoti latu) finansēt no tūrisma nozarei iezīmētā 

finansējuma un 1800,00 LVL (vienu tūkstoti astoľi simti latu) no nesadalītajiem 

finanšu līdzekļiem. 

31. Par Madonas novada Tūrisma ceļvežu izdošanu 

ZIĽO: Sanita SOMA – tūrisma informācijas centra vadītāja 

       Noklausījusies un apspriedusi Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra 

vadītājas, tūrisma darba organizatores Sanitas Somas informāciju par ieceri izdot Madonas 

novada tūrisma ceļvedi, 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-NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Uzdot Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centram organizēt: 

 1.1. Madonas novada tūrisma ceļveţa izdošanu latviešu valodā - tirāţa 10 000 (desmit 

 tūkstoši) eksemplāri.  

 1.2. Madonas novada tūrisma ceļveţa izdošanu angļu/vācu/krievu valodās  (vienā 

 ceļvedī paralēli ir trīs valodas) - tirāţa 5 000 (pieci tūkstoši) eksemplāri; 

2. Ceļveţu izdošanu, kas kopā sastāda Ls 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti latu) finansēt 

no Madonas novada pašvaldības Tūrisma nozarei iezīmētajiem finanšu līdzekļiem. 

32. Par partnerību un līdzfinansējumu Eiropas Kopienas finanšu programmas „Baltijas 

jūras pārrobežu sadarbība 2007 – 2013 gadam projektā "Apkārtējās vides 

interpretācija – kā vienota tūrisma stratēģija. (Interpretation of Environment - A 

unifying Tourism Strategy (IEUTS))” 

ZIĽO: Sanita SOMA – tūrisma informācijas centra vadītāja 

       Noklausījusies un apspriedusi Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra 

vadītājas Sanitas Somas informāciju par Madonas novada pašvaldības partnerību projektā 

"Apkārtējās vides interpretācija – kā vienota tūrisma stratēģija. (Interpretation of Environment 

- A unifying Tourism Strategy (IEUTS))”, kurš tiks iesniegts Eiropas Kopienas finanšu 

programmas „Baltijas jūras pārrobeţu sadarbība 2007 – 2013 gadam” projektu konkursam 

(projekta aktivitātes plānotas laika periodā no 2012. līdz 2013. gadam), 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: 
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1. Madonas novada pašvaldībai kā projekta partnerim piedalīties Tartu novada 

pašvaldības (Igaunija) sagatavotajā pārobeţu sadarbības programmas projektā 

"Apkārtējās vides interpretācija – kā vienota tūrisma stratēģija. (Interpretation of 

Environment - A unifying Tourism Strategy (IEUTS))”. Informāciju par projektu sk. 

1.Pielikumā. 

2. Projekta atbalsta gadījumā, Madonas novada pašvaldībai 2 gadu laikā - no 2012. līdz 

2013. gadam nodrošināt projekta līdzfinansējumu 15% apmērā – 15 772,50 EUR 

(projekta kopējais finansējums – 105 150,- EUR). 

33. Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projektu un pasākumu 

īstenošanai 

ZIĽO – Biruta VINDELE – finanšu nodaļas vadītāja 

 Noklausījusies Birutas VINDELES sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, 

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

ATTURAS-NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu sekojošu projektu īstenošanai (no atlikuma valsts kasē) 

Nosaukums 

Summa  

Ls 

Projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos"    75 763 

Ielu rekonstrukcija 91 260 

Ielu rekonstrukcija  II kārta 1 200 311 

Tranzīta ielu rekonstrukcija I kārta 306 435 

PII "Saulīte" rekonstrukcija (ERAF) 53756 

PII "Priedīte" un "Saulīte" rekonstrukcija 108771 

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldībās 255199 

Infrastruktūras un mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām - Dzelzavas speciālā internātskola  

24614 

Ūdenssaimniecības attīstība Ļaudonas pagastā 149162 

Ūdenssaimniecības attīstība Praulienas  pagastā 235366 

Speciālistu piesaiste Madonas novada pašvaldībai 7212 

Madonas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana 

22410 

Projekts "Media Literacy-21 st Century Approach to Education"   

(Tartu - Valsts ģimnāzija)  

826 

Madonas novada izglītības iestāţu informatizācijas projekts  165467 

Projekts "Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei Madonas pilsētas 

1.vidusskolā 

2911 

Projekts "Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei Madonas pilsētas 

2.vidusskolā 

3384 

LAD Tiesnešu un loģistikas centra ēku jaunbūve sporta un atpūtas 

bāzē   

54942 

Atmaksāts par projektu - Kultūras un sporta infrastruktūras 

rekonstrukcija Barkavā   

9961 
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Kalsnavas pagasta Jāľukalna Strauta ielas rekonstrukcija  
4425 

Lazdonas pagasta Dārza ielas rekonstrukcija  14283 

Ģimeľu atbalsta centrs Mārcienā    7607 

Asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie PII "Vāverītes"  Vestienā  
10785 

Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai 108000 

Atmaksa par  projektu - Praulienas izgāztuve "Ienāškalniľš" 
683 

Projekts "Informācijas saľemšanas pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā "( BJC)    

194 

 

2.Paredzēt finansējumu brīvpusdienu apmaksai (no atlikuma valsts kasē) 

Nosaukums 

Summa  

Ls  

Madonas pilsētas 2.vidusskola  1019  

Ēdināšanas dienests  2689  

Aronas pagasta pārvalde (Kusas pamatskola) 486  

Barkavas pagasta pārvalde (Barkavas pamatskola) 274  

Bērzaunes pagasta pārvalde (Bērzaunes pamatskola) 243  

Dzelzavas pagasta pārvalde (Dzelzavas pamatskola) 274  

Kalsnavas pagasta pārvalde (Kalsnavas pamatskola) 547  

Lazdonas pagasta pārvalde  (Lazdonas pamatskola) 75  

Liezēres pagasta pārvalde  (Liezēres pamatskola) 304  

Ļaudonas pagasta pārvalde (Ļaudonas vidusskola) 547  

Mārcienas pagasta pārvalde (Mārcienas pamatskola) 243  

Mētrienas pagasta pārvalde (Mētrienas pamatskola) 152  

Ošupes pagasta pārvalde  (Degumnieku pamatskola) 304  

Praulienas  pagasta pārvalde (Praulienas pamatskola) 486  

Sarkaľu  pagasta pārvalde (Sarkaľu pamatskola) 152  

Vestienas  pagasta pārvalde (Vestienas pamatskola) 152  

   

3. Paredzēt finansējumu pedagogu darba samaksai (no atlikuma valsts kasē) 

   

Nosaukums 

Summa  

Ls  

Bērnu un jaunatnes sporta skola (pedagogi) 6562  

Mūzikas skola (pedagogi) 1317  

 

4. Paredzēt finansējumu no atlikuma uz gada  

sākumu  

  

Nosaukums 

Summa  

Ls 

Smeceres sils 22706 

Atmaksāts par projektu - Kultūras un sporta 

infrastruktūras rekonstrukcija Barkavā   

2789 

Līzingi (noma) 8439 

Bezdarbnieku apmāc.darba iemaľu iegūš. 72 956 

Smeceres sila sporta bāzes uzturēšana 20000 
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Madonas BJC - remonts Skolas ielā 8 1499 

Madonas Valsts ģimnāzija - kāpľu remonts 1092 

Madonas Valsts ģimnāzija - skolas solu un 

krēslu iegāde 2666 

Madonas pilsētas 2.vidusskola - centrālās ēkas 

2.stāva remonts 19982 

Kultūras nams - videoprojektora iegāde 3994 

J.Norviļa mūzikas skola - elektroinstalācijas 

atjaunošana 3600 

Mākslas skola - jumta remonts 450 

Dzīvojamais fonds - ūdensvada izbūve Avotu 

ielā 9 750 

Nedzīvojamais fonds - Saieta laukuma 1 ēkas 

remonts un labiekārtošana 10000 

Īpašuma uzturēšanas nodaļa - pamatlīdzekļu 

iegāde 3000 

Īpašuma uzturēšanas nodaļa - ieroča remonts, 

medikamenti 200 

Īpašuma uzturēšanas nodaļa - labiekārtošana 3000 

Īpašuma uzturēšanas nodaļa - talka 500 

PII Saulīte - veļas mājas remonts 5000 

Kārtībnieki - alkometra iegāde 400 

Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu 

rekonstrukcija (vienreizēja kompensācija 

Baľukalnam) 984 

Šautuves izbūve sporta hallē 14800 

Projektēšana 103770 

Teritoriālplānošana 32710 

Ielu apgaismojuma izbūve 34800 

Eiropas struktūrfondu projektu ieviešanas 

speciālisti  (dome) 

14400 

% samaksa par aizľēmumiem 300000 

Aizľēmumu pamatsummas atmaksa 62508 

Līzingu pamatsummas atmaksa 9824 

 

5.Paredzēt finansējumu no aizdevumu neizmaksātās daļas 

 

Nosaukums 

Summa  

Ls  

Mētrienas proj. "Gājēju celiľa un apgaismojuma izbūve un sporta 

zāles vienkāršotā rekonstrukcija"   22 795  

Lauteres kultūras nama rekonstrukcija 845  

Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija 322 455  

PII "Priedīte" un "Saulīte" rekonstrukcija 679 625  

Saikavas tautas nama rekonstrukcija 15 509  

Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija 139 778  

PII "Saulīte" rekonstrukcija  254 935  

Madonas kultūras nama rekonstrukcija 170 085 1 606 027 
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6.Paredzēt finansējumu no saľemtajiem transfertu maksājumiem  (brīvpusdienas) 

 

Nosaukums 

Summa  

Ls 

Madonas pilsētas 2.vidusskola  208 

Ēdināšanas dienests  915 

Aronas pagasta pārvalde (Kusas pamatskola) 167 

Barkavas pagasta pārvalde (Barkavas pamatskola) 94 

Bērzaunes pagasta pārvalde (Bērzaunes pamatskola) 83 

Dzelzavas pagasta pārvalde (Dzelzavas pamatskola) 94 

Kalsnavas pagasta pārvalde (Kalsnavas pamatskola) 187 

Lazdonas pagasta pārvalde  (Lazdonas pamatskola) 21 

Liezēres pagasta pārvalde  (Liezēres pamatskola) 104 

Ļaudonas pagasta pārvalde (Ļaudonas vidusskola) 187 

Mārcienas pagasta pārvalde (Mārcienas pamatskola) 83 

Mētrienas pagasta pārvalde (Mētrienas pamatskola) 52 

Ošupes pagasta pārvalde  (Degumnieku pamatskola) 104 

Praulienas  pagasta pārvalde (Praulienas pamatskola) 166 

Sarkaľu  pagasta pārvalde (Sarkaľu pamatskola) 52 

Vestienas  pagasta pārvalde (Vestienas pamatskola) 52 

 

7.Paredzēt finansējumu no saľemtajiem transfertu maksājumiem   projektu īstenošanai 

 

Nosaukums 

Summa  

Ls 

Projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos"    

8532 

PII "Priedīte" un "Saulīte" rekonstrukcija 73580 

Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā 16530 

Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija 39051 

Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē 18104 

Aprīkojuma nodrošināšana sabiedrisko aktivitāšu daţādošanai 

Dzelzavas pagasta iedzīvotājiem    

7253 

Projekts "Informācijas saľemšanas pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā "( BJC)    

1941 

Mūţizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitāte 

Sagatavošanas vizītē Turcijā (1.vsk.)   

105 

Bezdarbnieku apmāc.darba iemaľu iegūš.- Madona 108 172 

Bezdarbnieku apmāc.darba iemaľu iegūš.-  Aronas pagasta pārvalde 422 

Bezdarbnieku apmāc.darba iemaľu iegūš.-  Mētrienas pagasta 

pārvalde 350 

Bezdarbnieku apmāc.darba iemaľu iegūš.-  Praulienas pagasta 

pārvalde 404 

Bezdarbnieku apmāc.darba iemaľu iegūš.-  Vestienas pagasta pārvalde 84 
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34. 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 – 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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:   

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9  „Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada  

budţeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

35. Biedrības „AC Sports” iesniegums 

Ziľo: Voldemārs ŠMUGAIS – Madonas Bērnu un jaunatnes skolas direktors 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 8.martā ir saľēmusi Biedrības „AC Sports” 

iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr.MNP/2.1.3.4./11/627) ar lūgumu samazināt aerobikas zāles īres maksu vismaz par 50%. 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies Voldemāra Šmugā sniegto 

informāciju, 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, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS), PRET 

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

 

Atteikt biedrībai „AC Sports” samazināt aerobikas zāles īres maksu par 50%. 

36. Par Latvijas Vieglatlētikas savienības iesniegumu, finansiālu atbalstu Edgaram 

Eriņam 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 23.februārī ir saľēmusi Latvijas Vieglatlētikas 

savienības iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr.MNP/2.1.3.1./11/520 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas nacionālās izlases kandidātu 

Edgaru ERIĽU , sakarā ar mācību treniľu nometni, kas notiks 2011.gada aprīļa mēnesī 

Portugālē. Mācību treniľu nometne nepieciešama, lai veiksmīgi sagatavotos Pasaules 

čempionātam vieglatlētikā - Korejā 2011.gada augustā – septembrī. 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies Māra Gailuma sniegto 

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

komitejas un deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR - 15( Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga 

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

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

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Edgara ERIĽA piedalīšanos mācību - treniľu nometnē Portugālē 2011.gada 

aprīļa mēnesī. 
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2. Piešķirt finansējumu Ls 300,00 (trīs simti lati) apmērā dalībai nometnē, atbilstoši 

saistošajiem noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un 

naudas balvām”. 

3. Pārskaitīt Ls 300,00 (trīs simti lati)  Latvijas Vieglatlētu savienībai. 
  

37.Par Latvijas Vieglatlētikas savienības iesniegumu, finansiālu atbalstu Jānim 

Razgalim 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

Madonas novada pašvaldība 2011.gada 16.martā ir saľēmusi Latvijas Vieglatlētikas 

savienības iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar 

Nr.MNP/2.1.3.1./11/720 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Madonas novada sportistu Jāni 

RAZGALI , sakarā ar mācību treniľu nometni, kas notiks 2011.gada 25.marta līdz 15.aprīlim 

mēnesī Polijā. Mācību treniľu nometne nepieciešama, lai veiksmīgi sagatavotos 2011.gada 

sezonas sacensībām Latvijā un ārzemēs. 

 Izskatījusi iepriekšminēto iesniegumu un noklausījusies Māra Gailuma sniegto 

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

komitejas un deputātu viedokļus, atklāti balsojot: PAR - 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga 

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

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

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Jāľa RAZGAĻA piedalīšanos mācību-treniľu nometnē Polijā  2011.gada 

martā un aprīlī. 

2. Piešķirt finansējumu Ls 140,00 (viens simts četrdesmit latu) apmērā dalībai nometnē, 

atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta finansiālo 

atbalstu un naudas balvām”. 

3. Pārskaitīt Ls 140,00 (viens simts četrdesmit latus)  Latvijas Vieglatlētu savienībai. 

 

38.  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: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors  

 

 Noklausījusies Āra VILŠĶĒRSTA sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Papildināt Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009 lēmumu ”Par maksas 

pakalpojumiem un samaksas apjomiem Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās 

iestādēs Madonas pilsētā” (protokols Nr.13; 13.p) ar punktu Nr.20: 

 Maksa par Madonas novada pašvaldības administratīvās ēkas – Saieta laukumā 1, trešā 

stāva zāles nomu  par 1 stundu – Ls 10,00 (desmit lati), pirmā un otrā stāva zāles nomu maksa 

par 1 stundu – 8,00 Ls (astoľi lati) ar 2011.gada 1.aprīli 
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39. 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: Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

 

 Noklausījusies Āra VILŠĶĒRSTA sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, 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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Papildināt Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009 lēmumu ”Par maksas 

pakalpojumiem un samaksas apjomiem Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās 

iestādēs Madonas pilsētā” (protokols Nr.13; 13.p) ar punktu Nr.21: 

Telpu uzkopšanas pakalpojumi nomniekiem Madonas novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā – Saieta laukumā 1, par kvadrātmetru 0,50 Ls mēnesī ar 2011.gada 

1.aprīli. 

40. Par Madonas novada bibliotēku vērtēšanas modeļa un štatu saraksta apstiprināšanu 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ - kultūras darba organizators 

 Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu, noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju, 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, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada bibliotēku vērtēšanas modeli (pielikums Nr. 1, 2 ). 

 

 2. Veikt grozījumus Madonas novada bibliotēku štatu sarakstos ar 2011.gada 1.aprīli : 

2.1.  Aronas pagasta Viesienas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai – bibliotēkas vadītājai 

– profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 230,00, štata vienību skaitu 0,6, mēneša 

algas fondu Ls138,00 

2.2. Aronas pagasta Kusas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājai – 

profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 290,00, štata vienību skaitu 1, mēneša 

algas fondu Ls 290,00 

2.3. Aronas pagasta Aronas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājai – 

profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 230,00, štata vienību skaitu 0,6, mēneša 

algas fondu Ls138,00 

2.4. Barkavas pagasta Barkavas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājai 

– profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 340,00, štata vienību skaitu 1, mēneša 

algas fondu Ls 340,00 

2.5. Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 269,33, štata vienību skaitu 

0,75, mēneša algas fondu Ls 202,00 
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2.6. Bērzaunes pagasta Bērzaunes bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143101, noteikt  amatalgas likmi Ls 290,00,štata vienību skaitu 1, 

mēneša algas fondu Ls 290,00 

2.7. Dzelzavas pagasta Dzelzavas 1.bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 262202, noteikt  amatalgas likmi Ls 340,00,štata vienību skaitu 1, 

mēneša algas fondu Ls 340,00 

2.8. Dzelzavas pagasta Dzelzavas 1.bibliotēkas štatu sarakstā izslēgt amata vienību 

bibliotekārs – profesijas kods 343301 

2.9. Dzelzavas pagasta Dzelzavas 2.bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 262202, noteikt  amatalgas likmi Ls 269,33, štata vienību skaitu 

0,75, mēneša algas fondu Ls 202,00 

2.10. Kalsnavas pagasta  bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājai – 

profesijas kods 143101, noteikt  amatalgas likmi Ls 340,00, štata vienību skaitu 1, mēneša 

algas fondu Ls 340,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.11. Kalsnavas pagasta  bibliotēkas štatu sarakstā izslēgt amata vienību bibliotekārs – 

profesijas kods 347901 

2.12. Lazdonas pagasta  bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājai – 

profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 290,00, štata vienību skaitu 1, mēneša 

algas fondu Ls 290,00 

2.13. Ļaudonas pagasta  Ļaudonas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 290,00, štata vienību skaitu 1, 

mēneša algas fondu Ls 290,00 

2.14. Ļaudonas pagasta  Sāvienas bibliotēkas štatu sarakstā  amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 244,00, štata vienību skaitu 

0,75, mēneša algas fondu Ls 183,00 

2.16. Liezēres pagasta Liezēres bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājai 

– profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 245,00, štata vienību skaitu 1, mēneša 

algas fondu Ls 245,00 

2.17. Liezēres pagasta Mēdzulas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājai 

– profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 230,00, štata vienību skaitu 0,6, mēneša 

algas fondu Ls 138,00 

2.18. Liezēres pagasta Mēdzulas bibliotēkas štatu sarakstā izslēgt amata vienību bibliotekārs – 

profesijas kods 343301 

2.19. Mārcienas pagasta Mārcienas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 270,00, štata vienību skaitu 1, 

mēneša algas fondu Ls 270,00 

2.20. Mētrienas pagasta Mētrienas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143101, noteikt  amatalgas likmi Ls 245,00, štata vienību skaitu 1, 

mēneša algas fondu Ls 245,00 

2.21. Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143101, noteikt  amatalgas likmi Ls 270,00, štata vienību skaitu 1, 

mēneša algas fondu Ls 270,00 

2.22. Praulienas pagasta Praulienas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 270,00, štata vienību skaitu 1, 

mēneša algas fondu Ls 270,00 
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2.23. Praulienas pagasta Saikavas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143111, noteikt  amatalgas likmi Ls 244,00, štata vienību 0,75, 

mēneša algas fondu Ls 183,00 

2.24. Sarkaľu pagasta Biksēres bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājam 

– profesijas kods 143101, noteikt  amatalgas likmi Ls 270,00, štata vienību skaitu 1, mēneša 

algas fondu Ls 270,00 

2.25. Sarkaľu pagasta Sarkaľu bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas vadītājai – 

profesijas kods 143101, noteikt  amatalgas likmi Ls 269,33, štata vienību skaitu 0,75, mēneša 

algas fondu Ls 202,00 

2.26. Vestienas pagasta Vestienas bibliotēkas štatu sarakstā amata vienībai bibliotēkas 

vadītājai – profesijas kods 143101, noteikt  amatalgas likmi Ls 290,00 štata vienību skaitu 1, 

mēneša algas fondu Ls 290,00 

3. Uzdod pagasta pārvalţu vadītājiem brīdināt darbiniekus par grozījumiem darba līgumos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

41.Par finansējuma piešķiršanu A.Kumsāra grāmatas „Stipruma grāmata” maketēšanai 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators 

  Izskatījusi Arta Kumsāra iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 

14.02.2011.Nr.MNP/2.1.3.2./11/446), noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju, 

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

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

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

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

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

dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu Ls 500,00 (pieci simti latu) Arta Kumsāra grāmatas „Stipruma 

grāmata” maketēšanai no Madonas novada kultūras pasākumu budţeta. Pēc grāmatas 

izdošanas, Madonas novada pašvaldība savā īpašumā saľems 50 grāmatas eksemplārus. 

42. Par J.Bērziņa grāmatas „Dziesmotais novads” 2.daļas 15 eksemplāru iegādi 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators 

 Izskatījusi J.Bērziľa iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 

21.03.2011.Nr.MNP/2.1.3.6./11/164), noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju, 

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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Prezentācijas vajadzībām iegādāties 15 eksemplārus Jāľa Bērziľa grāmatu „Dziesmotais 

novads” 2.daļa no Madonas novada kultūras pasākumu budţeta prezentācijas izdevumu 

sadaļas. Viena grāmatas eksemplāra cena Ls 4,00 (četri lati) 

43.Par transporta piešķiršanu mūsdienu deju grupas „Aliens” braucienam uz 

starptautisko festivālu Baltkrievijā 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators 

 Izskatījusi Ināras Cakules iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 

21.03.2011.Nr.MNP/2.1.3.2./11/774), noklausījusies Jāľa KĻAVIĽA sniegto informāciju, 
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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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt līdzekļus transporta izdevumu segšanai mūsdienu deju grupas „Aliens” 

braucienam uz starptautisko festivālu Baltkrievijā no 24.aprīļa līdz 1.maijam. 

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO:  Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs,  zemes dienesta speciālists 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi VSIA Latvijas Valsts mērnieks 07.03.2011. 

iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.2.\11\622 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 

gabala „Kalni” Vestienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

 Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga 

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

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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Kalni” zemes vienības  

kadastra Nr.70960060011.sadalīšanai.  

 2. Atdalāmajam  zemes gabalam  9,4ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  9,4 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

11020202 –Kāla ezera 300m aizsargjosla -2,9ha. 

112030302 –aizsargjosla gar valsts reģionālo autoceļu P81 - 0,4ha. 

120401 – sakaru kabeļa 2m aizsargjosla – 0,01ha. 

120502 – elektrības kabeļa 2m aizsargjosla – 0,02ha. 

130603 – AAA „Vestiena” teritorija – 9,4ha. 

150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,02ha. 

160801 – Vestienas kapsētas 300m aizsargjosla – 2,0ha. 

 

          3. Atdalāmajam zemes īpašumam ar  zemes vienībām  5,0ha. platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi  0201–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

          3.1. Zemes vienībai  5,0ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

11020202 –Kāla ezera 300m aizsargjosla -1,3ha. 

120502 – elektrības kabeļa 2m aizsargjosla – 0,03ha. 

130603 – AAA „Vestiena” teritorija – 5,0ha. 

 

         4. Atdalītajam zemes īpašumam 5,0 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Kalna Rietumi”, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

 

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

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloţa iela 13a, Valmiera, 

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

 

2. Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA GeoSIJA  09.03.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\648 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Aizpurves” 

Dzelzavas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 
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 Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga 

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

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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Aizpurves” zemes 

vienības  kadastra Nr.70500070049.sadalīšanai.  

 2. Atdalāmajam  zemes gabalam  2,0ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201–

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 2.1. Atdalāmajam  zemes gabalam  2,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

150301 –ceļa servitūta teritorija -ha. 

150301 –ceļa servitūta teritorija - 0,1ha. 

12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu – ha. 

12010201 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,1ha. 

160201 –zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. 

 

          3. Atdalāmajam zemes īpašumam ar  zemes vienībām  29,1ha. platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

          3.1. Zemes vienībai  29,1ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus. 

150301- ceļa servitūta teritorija  -0,4ha. 

150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,2ha. 

150301 – ceļa servitūta teritorija – ha. 

12030402  – aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidos – 4,7ha. 

 

         4. Atdalītajam zemes īpašumam 29,1 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Aizsils”, 

Dzelzavas pagasts, Madonas novads. 

 

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

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloţa iela 13a, Valmiera, 

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

45. Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi  Madonas novadā 

ZIĽO:  Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs,  zemes dienesta speciālists 

 

 Novada reforma ir pēdējā lielā administratīvā reforma Latvijā pēc valsts neatkarības 

atgūšanas. 

   Reformas mērķis viennozīmīgi bija ekonomiski efektīvās saimniekošanas veicināšana, 

tā radījusi pašvaldībām papildus uzdevumus savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.  

   Lai veiktu šos papildus uzdevumus ir Pašvaldībai nepieciešama zeme, kas  paredzēta 

zemes reformas pabeigšanai. 

 Pamatojoties uz 01.09.2009.MK noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij 

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

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi“, kā arī to, ka uz 

zemes gabaliem atrodas būves, zemes gabali klasificējami kā zemes starpgabali, zemes gabali, 

kuri līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja pašvaldībām, ľemot vērā  sniegto informāciju, 

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

Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 
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Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:  

Vestienas pagastā:  

70960080149,  platība 7,4ha. 

Sarkaņu pagastā: 

70900080050,  platība 14,0ha. 

70900110048, platība 3,1ha. 

70900040060, platība 2,6ha. 

70900090090, platība 2,5ha. 

70900040260, platība 2,1ha. 

70900040165, platība 2ha. 

70900020148, platība 0,6ha. 

70900070093, platība 0,6ha. 

70900060096, platība 0,2ha. 

Ļaudonas pagastā: 

70700040087, platība 4,3ha. 

70700040146, platība 1,5ha. 

70700070309, platība 1,5ha. 

70700070311, platība 1,0ha. 

70700070330, platība 1,0ha. 

70700070300, platība 1,0ha. 

70700070517, platība 1,2ha. 

70700070561, platība 5,6ha. 

70700130211, platība 1,8ha. 

70700130213, platība 1,4ha. 

70700130221, platība 5,0ha. 

70700130152, platība 2,2ha. 

70700030075, platība 3,0ha. 

70700030084, platība 3,0ha. 

70700070298, platība 2,0ha. 

70700070304, platība 2,0ha. 

70700070310, platība 2,0ha. 

Kalsnavas pagastā: 

70620040031, platība 4,2ha. 

Barkavas pagastā: 

70440080349, platība 0,4ha. 

Dzelzavas pagastā: 
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70500090009, platība 41,9ha. 

70500090008, platība 25,7ha. 

70500070083, platība 20,66ha. 

70500020129, platība 7,1ha. 

70500020089, platība 5,8ha. 

70500050416, platība 2,5ha. 

70500050324, platība 2,4ha. 

Liezēres pagastā: 

70680160079, platība 13,3ha. 

70680070303, platība 8,8ha. 

70680120111, platība 7,1ha. 

70680110076, platība 4,5ha. 

70680070250, platība 4ha. 

70680100107, platība2,7ha. 

70680120123, platība 2,4ha. 

Aronas pagastā: 

70420080175, platība 7,5ha. 

Ošupes pagastā: 

70820130297, platība 2,5ha. 

70820040233, platība 1,9ha. 

70820040224, platība 0,67ha. 

70820040232, platība 0,3ha. 

70820130105,platība 0,3ha. 

70820040110, platība 4,3 ha. 

70820040114, platība 3,8ha. 

Nepieciešamas pašvaldības funkciju realizēšana un piekrīt Madonas novada pašvaldībai. 

46. Par Lazdonas pagasta padomes 22.02.2007. sēdes protokola Nr.2, 14.§ Par 

nekustamā īpašuma XXXXX zemes gabala sadali un  adreses piešķiršanu , anulēšanu 

ZIĽO:  Andris RIEBA – būvvaldes vadītājs,  zemes dienesta speciālists 

 

Madonas novada pašvaldības ir saľēmusi XXXXX Sarkaľu pagasta, Madonas novadā,  

18.04.2011. iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 18.04.2011. ar 

Nr.MNP/2.1.3.6./11/161, ar lūgumu atcelt  Lazdonas pagasta padomes 2007.gada 22. februāra 

lēmumu protokols Nr.2, 14&. 

 Iesniegumam pievienoti dokumenti: Zemesgrāmatu apliecība (kopija), ar kuru 

nekustamais īpašums XXXX reģistrēts Madonas zemesgrāmatu nodaļas Lazdonas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.15 uz XXXXX vārda, zemes robeţu plāns (kopija), atceļamā 

lēmuma kopiju. Sakarā ar nekustamā īpašuma XXXXX iesniegumu par zemes gabala 

XXXXX pārdošanu un lūgumu anulēt Lazdonas pagasta padomes lēmumu par īpašuma 

sadalīšanu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Bruno 
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KOKARS, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

Anulēt Lazdonas pagasta padomes 22.02.2007. sēdes, protokols Nr.2. 14.§ Par 

nekustamā īpašuma XXXX kadastra apzīmējums 70660020005 zemes gabala sadali un 

adreses piešķiršanu, lēmumu.   

47. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Interešu klubs „Henomele”” 

ZIĽO: V.RADVILAVIČA  

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi biedrības „Interešu klubs „Henomele”” 

iesniegumu, reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 21.03.2011., Nr. MNP/2.1.3.2./11/780, ar 

lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā  Madonas novada fondam iesniegtajam 

projektam „Ieklausies zirgā”. Projekta kopējās izmaksas Ls 14 000,00.  

 Projekta ietvaros iegādāsies piekabi divu zirgu pārvadāšanai, lai varētu ar zirgiem 

piedalīties sarīkojumos un sporta sacensībās, šķēršļu komplektu treniľiem un sacensībām, 2 

komplektus jātnieku sportam. 

 Noklausījusies sniegto informāciju, iepazinusies ar biedrības „Interešu klubs 

„Henomele”” iesniegumu, 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. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā Ls 1400,00 (viens tūkstotis 

četri simti lati), no projekta attiecināmajām izmaksām biedrības „Interešu 

klubs Henomele” projektu „Ieklausies zirgā”. 

2. Pēc Madonas novada fondā iesniegtā projekta apstiprināšanas slēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumiem. 

48. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai OK Arona 

ZIĽO: Gunārs IKAUNIEKS  

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi biedrības OK Arona iesniegumu, reģistrēts 

Madonas novada pašvaldībā 21.03.2011., Nr. MNP/2.1.3.2./11/883, ar lūgumu piešķirt 

līdzfinansējumu 10% apmērā no Madonas novada fondam iesniegtajam projektam 

„Piedzīvojumu un mācību takas izveide Smecersilā”. Projekta kopējās izmaksas Ls 14 000,00. 

 Projekta mērķis – ieveidot piedzīvojumu un mācību taku, radīt iespējas apkārtējiem 

novada iedzīvotājiem un Smecersila viesiem pavadīt brīvo laiku aktīvās nodarbībās, skolu 

jauniešiem apgūt tūrisma elementus un komandas veidošanas iemaľas. Papildināt Smecersila 

biatlona un slēpošanas bāzes piedāvāto aktivitāšu klāstu, kā arī radīt vienu jaunu darba vietu. 

 Noklausījusies Gunāra IKAUNIEKA  sniegto informāciju, iepazinusies ar biedrības 

OK Arona iesniegumu,  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: 
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1. Atļaut izvietot Piedzīvojumu un mācību taku sporta bāzē „Smeceres sils” un tam 

pieguļošajā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 70660010056 

2.Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā Ls 1400,00 (viens tūkstotis četri simti 

lati), no projekta attiecināmajām izmaksām biedrībai OK Arona projektu „Piedzīvojumu un 

mācību takas izveide Smecersilā”. 

3.Pēc Madonas novada fondā iesniegtā projekta apstiprināšanas slēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumiem. 

49. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu 

Ziľo: Helmuts PUJATS – Madonas novada pašvaldības jurists 

     Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 03.02.2011. saľēma XXXX 

turpmāk tekstā „Iesniedzējs”, 02.02.2011. iesniegumu, ar kuru Iesniedzējs lūdz Iesniedzējam 

piešķirt politiski represētās personas statusu. 

     Iesniedzēja iesniegumu 21.03.2011. izskatīja komisija iesniegumu izskatīšanai par politiski 

represētās personas statusa piešķiršanu un sniedza atzinumu, ka Iesniedzējam ir jāpiešķir 

politiski represētās personas statuss.  

          Ľemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par politiski represētās personas 

statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā reţīmā cietušajiem” 11.panta pirmo daļu, 

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, 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Piešķirt XXXXXX., Madonas novadā) politiski represētās personas statusu. 

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

50. Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu 

Ziľo: H.PUJATS – Madonas novada pašvaldības jurists    

  Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 03.02.2011. saľēma 

XXXXX, turpmāk tekstā „Iesniedzējs”, 02.02.2011. iesniegumu, ar kuru Iesniedzējs lūdz 

Iesniedzējam piešķirt politiski represētās personas statusu. 

      Iesniedzēja iesniegumu 21.03.2011. izskatīja komisija iesniegumu izskatīšanai par 

politiski represētās personas statusa piešķiršanu un sniedza atzinumu, ka Iesniedzējam nevar 

piešķirt politiski represētās personas statusu.  

          Ľemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par politiski represētās personas 

statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā reţīmā cietušajiem” 11.panta pirmo daļu, 

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Atteikt XXXXXXXX., Madonas novadā) piešķirt politiski represētās personas statusu. 

Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas.  
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51. Par uzturmaksu noteikšanu Madonas novada pašvaldības pansionātos  

ZIĽO: M. KRASOVSKA – Madonas sociālā dienesta speciāliste 
 

 Izskatot pansionātu budţeta tāmes, 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”, saskaľā ar Madonas novada 

domes 28.02.2011. apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada budţetu”(protokols Nr.6, § 1 ), sociālās komitejas 24.03.2011.lēmumu, 

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. Sākot ar 2011.gada 1.aprīli noteikt uzturmaksas apmēru: 

 

1) Barkavas pansionātā Ls 203,16 (divi simti trīs lati un 16 santīmi) 

mēnesī; 

2) Dzelzavas pansionātā Ls 200,41(divi simti lati un 41 santīmi) mēnesī; 

3) Ļaudonas pansionātā Ls 218,93 (divi simti astoľpadsmit lati un 93 

santīmi) mēnesī; 

4) Madonas pansionātā Ls 232,24 (divi simti trīsdesmit divi lati un 24 

santīmi) mēnesī. 

52. Par Nevalstisko organizāciju projektu konkursu  

ZIĽO – Indra KĀRKLIĽA - Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, Sociālo jautājumu komitejas 

13.01.2011.sēdes (protokols Nr.1§ ) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs 

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

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

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

ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības nolikumu "MADONAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSA 

NOLIKUMS". 

2. Noteikt par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa prioritāti 

2011.gadā "Sociālās izolācijas mazināšana Madonas novadā". 

3. Izveidot Madonas novada Domes Nevalstisko organizāciju projektu izvērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja:  

Daiga Elga ĀBOLA -  Madonas novada Domes  priekšsēdētāja vietniece, 

Komisijas locekļi: 

1. Vineta LAMBERTE - Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas 

 priekšsēdētāja; 

2.  Ilze JANSIĽA - Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta  Klientu apkalpošanas 

 daļas vadītāja; 

3. Indra KĀRKLIĽA - Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas  speciāliste 

4. Daiga MADERNIECE – Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciľa” 
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 vadītāja 

 

4. Noteikt 2011.gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa 

projekta pieteikumu iesniegšanas termiľu līdz 2011.gada 29.aprīlim. 

53. Par grozījumiem projekta pieteikumā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Madonas novada Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi” Nr.70628/3034/PV 

rekultivācija” iesniegšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo 

izgāztuvju rekultivācija" ietvaros izsludinātajam ES Kohēzijas fonda projektu 

konkursam 

ZIĽO: Jānis MELNUPS – attīstības nodaļas speciālists 

 Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies Jāľa MELNUPA sniegto 

informāciju un izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR -  14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

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

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

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

 Sakarā ar izmaiľām Likumā par pievienotās vērtības nodokli 2011.gadam – 

(pievienotās vērtības nodokļa likme ir 22%), mainīt Madonas novada pašvaldības domes 

13.10.2010. sēdes lēmuma 2.punktu (protokols Nr.20, 6.punkts) izteikt sekojošā redakcijā: 

 Apstiprināt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā projekta plānoto kopējo 

pašvaldības līdzfinansējuma apjomu LVL 13 700,00 apmērā, t.sk.  attiecināmās projekta 

izmaksas LVL 13 050, neattiecināmās projekta izmaksas LVL 650,00. 

54. Par papildus finansējuma piešķiršanu Aronas pagasta Lauteres kultūras nama 

rekonstrukcijai 

ZIĽO: Jānis MELNUPS –attīstības nodaļas speciālists 

 Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies Jāľa MELNUPA sniegto 

informāciju, 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, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS); PRET 

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

 Piešķirt 7488,46 LVL (septiľi tūkstoši četri simti astoľdesmit astoľi lati 46 santīmi) 

no Aronas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem Lauteres kultūras nama 

rekonstrukcijas būvuzraudzības pakalpojuma apmaksai un ieturējuma summas izmaksai 

būvdarbu veicējam.  

55. Par piedalīšanos Baltijas jūras reģiona programma, lai realizētu projektu „Baltijas 

Atjaunojamo Energoresursu centrs (Baltic Renewable Energy Centre)” 

ZIĽO: Gints HERMANIS – attīstības nodaļas speciālists 

 

 Noklausījusies Ginta Hermaľa ziľojumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

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

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 
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1. Kā projekta partneriem piedalīties izsludinātajā konkursā “Baltijas jūras reģiona 

programma” ar projektu “Baltijas Atjaunojamo Energoresursu centrs (Baltic 

Renewable Energy Centre)”. 

2. Apstiprināt projekta partnera finansējuma daļas apjomu 142350,00 EUR apmērā. 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu 21352,50 EUR apmērā. 

4.  Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi, 142350,00 EUR apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Baltijas Atjaunojamo Energoresursu centrs (Baltic 

Renewable Energy Centre)” aktivitāšu veikšanai. 

5. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

  

56. Par nolikuma „Par Madonas novada pašvaldības Goda diploma un goda zīmes, 

Atzinības un Pateicības piešķiršanu” apstiprināšanu 

ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – izglītības nodaļas vadītāja 

 Izskatījusi nolikuma „Par Madonas novada pašvaldības Goda diploma un goda zīmes, 

Atzinības un Pateicības raksta piešķiršanu” projektu, apbalvojumu skices, ľemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

noklausījusies Solvitas SERŢĀNES sniegto informāciju, 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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt nolikumu „Par Madonas novada pašvaldības Goda diploma un Goda 

zīmes, Atzinības un Pateicības piešķiršanu”. 

 Nolikums pievienots protokolam. 

57. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Bērnu un rotaļu laukuma izveide Madonas novada, Kalsnavas pagasta, Aiviekstes 

ciemā” 

ZIĽO: INDRA KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

 Noklausījušies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes 

Indras Kārkliľas sniegto informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, 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. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 9 268, 97 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 7597,52 LVL apmērā. 
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4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 1899,38 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 1 671,45 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 9268,97 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 

2 gadiem, projekta „Bērnu un rotaļu laukuma izveide Madonas novada, Kalsnavas 

pagasta, Aiviekstes ciemā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

 

58. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Madonas kartinga trases rekonstrukcija” 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

 Noklausījušies Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Agra Lungeviča 

sniegto informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, 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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN 17 080,00 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 14 000,00 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 3500,00 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas, (t. sk. PVN 22 %) – 62828,29 LVL 

apmērā.  

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 76828,29 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Madonas kartinga trases rekonstrukcija” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

59.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Skatuves apgaismojuma aprīkojuma iegāde Sauleskalna tautas namā” 

ZIĽO: INDRA KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste 

 Noklausījušies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes 

Indras Kārkliľas sniegto informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS Gunita 
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KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 7667,46 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 6284,80 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 1571,20 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 1382,66 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 7667,46 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 

2 gadiem, projekta „Skatuves apgaismojuma aprīkojuma iegāde Sauleskalna Tautas 

namā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

60.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Tautas tērpu izgatavošana Dzelzavas pagasta pašdarbības kolektīviem” 

ZIĽO: Dace KALNIĽA – Dzelzavas Kultūras nama vadītāja 

 

Noklausījušies Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja Elmāra Vaska sniegto informāciju, 

izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 8936, 13 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 7324, 70 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 1831,17 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 1 611,43 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 8936,13 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 

2 gadiem, projekta „Tautas tērpu izgatavošana Dzelzavas pagasta pašdarbības 

kolektīviem” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

 

61.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
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stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Vestienas pagasta iedzīvotājiem ierīkots daudzfunkcionāls sporta un atpūtas laukums” 

ZIĽO: A. VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījušies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja Artūra Vīles - Bērziľa sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 13 992, 25 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 11469,06 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 2867,26 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 2523,19 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 13992,25 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Vestienas pagasta iedzīvotājiem ierīkots daudzfunkcionāls 

sporta un atpūtas laukums” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

62.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Jauniešu un atbalsta centra vienkāršotā rekonstrukcija” 

ZIĽO: Artūrs  VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja Artūra Vīles - Bērziľa sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR -14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 13 996,90 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 11 472,87 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 2868,22 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 2 524,03 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 13996,90 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Jauniešu un atbalsta centra vienkāršotā rekonstrukcija” 

aktivitāšu veikšanai. 
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7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

63.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Kultūras un atpūtas iespēju pilnveidošana Ļaudonas pagasta kultūras namā” 

ZIĽO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas  pagasta pārvaldes vadītāja 

 Noklausījušies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Dreimanes sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 17 080,00 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 14 000,00 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 3500,00 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 3080,00 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 17080,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Kultūras un atpūtas iespēju pilnveidošana Ļaudonas pagasta 

kultūras namā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

64.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta 

apvienotajā virtuvē” 

ZIĽO: Ilze DREIMANE – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 

 

 Noklausījušies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Dreimanes sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 17 080,00 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 14 000,00 LVL apmērā. 
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4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 3500,00 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 3080,00 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 17080,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana 

Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

65.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Jauniešu centra izveide Aronas pagastā” 

ZIĽO: Andrejs PIEKALNS – Aronas  pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījušies Aronas pagasta pārvaldes vadītāja Andreja Piekalna sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN 17 080,00 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 14 000,00 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 3500,00 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas, (t. sk. PVN 22 %) – 5546,12 LVL apmērā.  

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 19546,12 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Jauniešu centra izveide Aronas pagastā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

66.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana iedzīvotājiem Liezēres pagasta kultūras namā” 

ZIĽO: Lelde PIETE – Liezēres kultūras nama vadītāja 

 

 Noklausījušies Liezēres pagasta pārvaldes kultūras nama vadītājas Leldes Pietes 

sniegto informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 

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

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



 49 

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

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

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 12 588,42 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 10 318,38 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 2579,59 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 2 270,04 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 12588,42 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana iedzīvotājiem Liezēres 

pagasta kultūras namā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

67.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Jauniešu radošās darbnīcas izveide Madonas novada Mētrienas pagastā” 

ZIĽO: A.DZENOVSKIS - Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījušies Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Dzenovska sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

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

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

UDRASS, Valdis VUCĀNS); PRET -  NAV, ATTURAS - 1 ( Bruno KOKARS), Madonas 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 13 812,03 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 11 321,34 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 2830,33 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 2 490, 69 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 13 812,03  LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Jauniešu radošās darbnīcas izveide Madonas novada Mētrienas 

pagastā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 
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68.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Telpu labiekārtošana Lazdonas jauniešu brīvā laika pavadīšanai” 

ZIĽO: Guna GOTLAUFA –Attīstības nodaļas projektu koordinatore 

 Noklausījušies Attīstības nodaļas projektu koordinatores Gunas Gotlaufas sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs 

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

LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 17 080, 00 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 14 000,00 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 3500,00 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 3 080,00 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 17080,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Telpu labiekārtošana Lazdonas jauniešu brīvā laika 

pavadīšanai” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

69.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Kultūras nama sanitāro telpu rekonstrukcija” 

ZIĽO: Staľislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījušies Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja Staľislava Smeltera sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 4813,51 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3945,50 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 986,38 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 868,01 LVL apmērā. 
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6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 4813,51 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 

2 gadiem, projekta „Kultūras nama sanitāro telpu rekonstrukcija” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

70.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Atpūtas laukuma „Dobes” vienkāršotā rekonstrukcija” 

ZIĽO: Staľislavs .SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījušies Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja Staľislava Smeltera sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs 

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

MADERNIECE, 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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 7379,60 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 6048,85 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 1512,21 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %)  1330,75 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 7379,60 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 

2 gadiem, projekta „Atpūtas laukuma „Dobes”” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras 

71.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Bērnu un jauniešu interesēm kvalitatīvas vides uzlabošana jauniešu centrā Praulienā” 

ZIĽO: Rihards .SAULĪTIS – Madonas novada domes deputāts 

 Noklausījušies Madonas novada domes deputāta Riharda Saulīša sniegto informāciju, 

izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, 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, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 10159,50 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 9028,41 LVL apmērā. 
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4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 2257,10 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 1131,49 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 10159,50 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Bērnu un jauniešu interesēm kvalitatīvas vides uzlabošana 

jauniešu centrā Praulienā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

72.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Estrādes instrumentu apguves studijas izveide Ošupes pagasta jauniešiem un bērniem” 

ZIĽO: A.ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījušies Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja Aigara Šķēla sniegto informāciju, 

izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

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: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 1846,00 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 1513,11 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 378,28 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 332,89 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 1846,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 

2 gadiem, projekta „Estrādes instrumentu apguves studijas izveide Ošupes pagasta 

jauniešiem un bērniem” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

 

73.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Sadzīves pakalpojumu centra izveide Sarkaņu pagasta Biksēres ciemā” 

ZIĽO: Andris  SIMTNIEKS – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījušies Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāja Andra Simtnieka sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, 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, Modris 
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ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS) PRET- NAV, ATTURAS- 1 ( 

Valdis VUCĀNS) , Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 17 080, 00 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 14 000,00 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 3500,00 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 3 080,00 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 17080,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Sadzīves pakalpojumu centra izveide Sarkaľu pagasta Biksēres 

ciemā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

 

74.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagasta Biksēres ciemā” 

ZIĽO: Andris  Simtnieks – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 Noklausījušies Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāja Andra Simtnieka sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, 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. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 17 080, 00 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 14 000,00 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 3500,00 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 3 080,00 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 17080,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Jauniešu centra izveide Sarkaľu pagasta Biksēres ciemā” 

aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

 

75.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
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stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Skeitparka izveide – Madonas novadā” 

ZIĽO: Andris TREČAKS – biedrības „Sarkaľmuiţa” valdes priekšsēdētājs 

 

 Noklausījušies Andra TREČAKA sniegto informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma 

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

KĻAVIĽA,  Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga 

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

SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS,  Kaspars UDRASS, Valdis 

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

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 12 127, 78 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 9940,80 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25% apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 2485,20 LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 2186,98 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 12127,78 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Skeitparka izveide - Madonas novadā” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

 

76.Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Skeitparka izveide – Madonas novadā” 

ZIĽO: A.MŪRMANIS – Kalsnava pagasta pārvaldes vadītājs 

  

Noklausījušies Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja Arta Mūrmaľa sniegto informāciju, 

izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR - ;PRET- NAV, ATTURAS-

NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo SIA ir tiesīgi paši piedalīties un iesniegt 

projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

 

77. Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._10„Madonas novada 

pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība”  nolikums” apstiprināšanu 

ZIĽO: ĀRIS  VILŠĶĒRSTS –Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

 

 Noklausījusies Madonas novada pašvaldības izpilddirektora Āra VILŠĶĒRSTA 

sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

13.punktu - Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot administratīvo atbildību par 

to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos par citiem likumos un Ministru kabineta 

noteikumos paredzētajiem jautājumiem;  „Publisko aģentūru likuma” 2.panta otro daļu – 

Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota budţeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā., 

atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS 
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Gunita KĻAVIĽA,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 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: 

 

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10 „Madonas 

novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība” nolikums” (saistošie 

noteikumi un 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 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 Ārim Vilšķērstam. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas 

komunālā saimniecība” nolikumu, kurš tika apstiprināts 16.03.2010 sēdē (protokols 

Nr7, 9.p.) ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu.  

 

 Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam. 

 

 

78. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstos 

ZIĽO: Rihards SAULĪTIS 

 Sakarā ar Praulienas pagasta pārvaldes īpašumā esošo pamatlīdzekļu nodošanu 

Madonas novada pašvaldībai, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo maksājumu 

iekasēšanu Praulienas administratīvajā teritorijā ir nepieciešamība izdarīt izmaiľas štatu 

sarakstos, 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, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Valdis VUCĀNS) 

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

 Izdarīt izmaiľas Madonas novada pašvaldības un Praulienas pagasta pārvaldes štatu 

sarakstos ar 2011.gada 1.aprīli: 

1. Praulienas pagasta pārvaldē: 

1.1. Samazināt 0,2 štata vienību grāmatvedis ar mēneša amatalgas likmi Ls 342.00 

1.2. Samazināt 0,2 štata vienību attīrīšanas iekārtas operators  ar mēneša amatalgas likmi 

Ls 210,00 

2. Madonas novada pašvaldībā: 

2.1.  Papildināt štatu sarakstu Finanšu nodaļā ar 0,2 štata vienību grāmatvedis ar mēneša 

amatalgas likmi Ls 342,00 
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2.2. Papildināt štatu sarakstu Īpašumu un uzturēšanas nodaļā 0,2 štata vienību attīrīšanas 

iekārtas operators ar mēneša amatalgas likmi Ls 210,00 

79. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros paredzētā 413. pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijās” atklātajā konkursā iesniedzot projekta iesniegumu 

„Madonas 2. vidusskolas sporta stadiona vienkāršotā rekonstrukcija” 

ZIĽO: Valentīns Rakstiľš – Madonas novada domes deputāts 

 Noklausījusies Madonas novada domes deputāta Valentīna Rakstiľa sniegto 

informāciju, izskatījuši iesniegto lēmuma projektu, 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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu augstākminētajā konkursā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ieskaitot 22 % PVN, - 12 265, 31 

LVL apmērā. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 10 053, 53 LVL apmērā. 

4. Atbalstīt, piešķirot līdzfinansējumu 25 % apmērā no kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda – 2 513, 38LVL apmērā. 

5. Atbalstīt projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %) 2 211,78 LVL apmērā. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases 

noteikto procentu likmi, 12 265, 31 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 

uz 2 gadiem, projekta „Madonas 2. vidusskolas sporta stadiona vienkāršotā 

rekonstrukcija” aktivitāšu veikšanai. 

7. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

8. Augstākminētā projekta ietvaros uzsākt nepieciešamās iepirkuma procedūras. 

80. Par Madonas novada pašvaldības delegācijas sastāvu dalībai Madonas –Kulēnas 

sadarbības 20.gadu jubilejas pasākumā un sadarbības līguma starp Kulēnas pašvaldību 

Francijā un Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām Latvijā  

parakstīšanas pasākumā Kulēnā Francijā (brauciena laiks no 15.05. līdz 25.05.2011.) 

ZIĽO – Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

 Noklausoties sniegto informāciju, 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, Modris 

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

Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Apstiprināt Madonas novada pašvaldības delegācijas sastāvu dalībai Madonas –Kulēnas 

sadarbības 20.gadu jubilejas pasākumā un sadarbības līguma starp Kulēnas pašvaldību 

Francijā un Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām Latvijā  

parakstīšanas pasākumā Kulēnā Francijā (brauciena laiks no 15.05. līdz 25.05.2011.) . 

 

 

Sēdi slēdz plkst.18.00  

Sēdes vadītājs        A.Ceļapīters 

Protokolists        L.Liepiľa 


