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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Madonā
2011.gada 22.septembrī
Nr.17
Sēdi atklāj plkst.10.00
Sēdi slēdz plkst.19.00
Sēdi vada:
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS
Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIĽA
Sēdē piedalās –
Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS
Sēdē nepiedalās deputāte: Gunita KĻAVIĽA - darba apstākļu dēļ
Uzaicinātās personas:
Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs, Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta
pārvaldes vadītājs, Artūrs Vīle- Bērziľš- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs, Staľislavs
SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes
vadītājs, Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs, Andris SIMTNIEKS – Sarkaľu
pagasta pārvaldes vadītājs, Marita KRASOVSKA-Sociālās aprūpes daļas vadītāja, Anita
AIZSTRAUTA, Mārtiľš Bergs – J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors, Andris
DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs, Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas
pārvaldnieks,
Administrācijas darbinieki:
Evita Zāle, Helmuts Pujats, Indra Kārkliľa, Biruta Vindele, Dzintra Stradiľa, Nauris Volkovs, Gints
Hermanis, Solvita Serţāne, Andris Rieba, Elita Staune, Ginta Hermanis
Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils KAZAKEVIČS
Valdis VUCĀNS ierosina izľemt no darba kārtības 29.jautājumu
Andrejs CEĻAPĪTERS ierosina izľemt no darba kārtības 38.jautājumu
Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 22.09.2011. Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS,
Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV,
ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt 2011.gada 22.septembra Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nekustamā īpašuma „Dunduriľi” nosacītās sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gārľi”, Liezēres pagastā, atsavināšanu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozolskola”, Liezēres pagastā, atsavināšanu
4. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta grozījumiem
5. Par SIA „Barkavas KPS” realizētās siltumenerģijas tarifa noteikšanu
6. Par pieľemtā domes lēmuma atcelšanu protokols Nr. 16;11 kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr.
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta
Stalīdzānu ciemā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
7. Par kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 „Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
8. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā
9. Par līdzfinansējuma līgumu slēgšanu Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam
10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
11. Par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā
16. Par nekustamā īpašuma „Apses” nodokļa parāda Kalsnavas pagasta pārvaldei dzēšanu
17. Par nekustamā īpašuma „Zeltiľi” nodokļa parāda Kalsnavas pagasta pārvaldei dzēšanu
18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
19. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Kalsnavas pagasta
bibliotēkas ar filiāli Aiviekstē nolikums” un noteikumos „Kalsnavas pagasta bibliotēkas ar filiāli
Aiviekstē lietošanas noteikumi”
20. Par Praulienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţeta līdzekļu pārkārtošanu
21. Par līdzekļu iedalīšanu jumta remontam
22. Par zemes lietošanas mērķu maiľu
23. Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai
24. Par Madonas novada domes 25.08.2011. lēmuma (Protokols Nr.16, 15.p.) „Par kredīta ľemšanu
ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās
vietas ūdenssaimniecības attīstība priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai” atcelšanu
25.Par kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 pagasta
Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
26. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţetā
27. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu
28. Par automašīnu iegādi Mētrienas pagasta pārvaldes vajadzībām
30. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā
31. Par finansiālu atbalstu dokumentālās filmas uzľemšanai
32. Par budţeta grozījumiem
33. Par grozījumiem muzeja maksas pakalpojumu cenrādī
34. Par papildus finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolai
35. Par finansējuma piešķiršanu Haralda Medľa dzimto māju „Dzintari” remontam
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36. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāta nolikumā sakarā ar dienas
aprūpes centra pakalpojuma ieviešanu
37. Par Dzelzavas pansionāta Dienas aprūpes centra štatiem
38. Par Dzelzavas pansionāta Dienas aprūpes centra finansējumu
39. Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres un apsaimniekošanas parādu segšanu
40. Par līdzekļu piešķiršanu mājas Madonā, Avotu ielā 2a remontam
41. Par dzīvokļa Madonā, Avotu ielā 25 - 4 parāda dzēšanu
42. Par V.B. iesnieguma izskatīšanu
43. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budţeta grozījumiem
44. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Madonas
novada pašvaldības 2011.gada budţetu”
45. Par zemesgabala ar adresi Gaujas iela 13, Madona daļas iznomāšanu
46. Par deleģējuma līguma slēgšanu
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
52. Par turpmāko sadarbību ar SIA „Abrasiv” ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija”
ietvaros noslēgtā līguma Nr.1.2-4/8-10 ieviešanā
53. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budţeta līdzekļu sadali 2011.gadam
54. Par mācību līdzekļu iegādei paredzēto līdzekļu sadali 2011.gadam
55. Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāţu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2011.gada septembra, oktobra, novembra un decembra
mēnesim
56. Par Madonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas
sadale 2011.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim
57. Par mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembra, oktobra, novembra un decembra
mēnesim
58. Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pamatskolas darbībai Inovatīvās pieredzes skolu tīkla
ietvaros
59. Par finansējuma piešķiršanu mācību grāmatu iegādei
60. Par A.Š. dalību Vispasaules krievu valodas festivālā Sanktpēterburgā
61. Par sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu 2011./2012.m.g. Madonas pilsētā deklarētajiem
skolēniem, kuri mācās Lazdonas pamatskolā un Lazdonas pagastā deklarētajiem skolēniem, kuri
mācās Madonas pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.-9.klasē
62. Par ceļa izdevumu apmaksu
63. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas mākslas skolai pedagogu darba samaksai
64. Par grozījumiem 27.01.2011. lēmumā „Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāţu vadītāju darba samaksas apstiprināšanu” (prot.Nr.2; 15.p.)
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65. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.01.2011. lēmumā (Protokols Nr.3, 4.p.)
„Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāţu štatu sarakstos”
66. Par domes lēmuma atcelšanu protokols Nr. 12;3.p. kredīta ľemšanu projekta „Laivu piestātnes
ierīkošana Lubāna ezerā” (LAD līguma Nr. 10-05-Z20400-000006) realizācijai
67. Par kredīta ľemšanu projekta „Laivu piestātnes ierīkošana Lubāna ezerā” (LAD līguma Nr. 1005-Z20400-000006) realizācijai
68. Par projekta iesniegumu iesniegšanu Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātajā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
69. Par Madonas novada pašvaldības mantisko ieguldījumu SIA „DZELZAVA” pamatkapitālā
70. Par informāciju par iznomājamiem pašvaldībai valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem
zemesgabaliem
71. Par „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem” Madonas novada
pašvaldības projektu izmaksu precizēšanu
72. Par siltuma tarifu apstiprināšanas kārtību
73. Par projekta "Tiesnešu un loģistikas centra ēku jaunbūves sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils”
teritorijā „Biatlona trasē” būvniecība" ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma izpildes termiľu
74. Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un
„Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāţu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ieviešanas un
būvdarba Līguma „Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildi Madonā, Raiľa ielā 17”
izpildes termiľu
75. Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un
„Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāţu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ieviešanas un
būvdarba Līguma „Madonas PII „Saulīte” ietvaros veicamo PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu
autoruzraudzības nodrošināšanu
76. Par Madonas pilsētas 1.vidusskolai piešķirtā finansējuma grozīšanu
77. Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
1. Par nekustamā īpašuma „Dunduriľi” nosacītās sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
ZIĽO: Jānis SIRMAIS - Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs.
Saskaľā ar Madonas novada pašvaldības domes 2011.gada 25.augusta lēmumu (protokols Nr.
16,36.p ) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dunduriľi” Liezēres pagastā atsavināšanu” un
pamatojoties uz 2002.gada 3.decembra likuma " Publiskas personas mantas atsavināšanas likums " 4.
panta (1) daļu, ka " Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai
iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. " un 3. panta (1) daļu, kurā noteikts, ka " Publiskas personas
nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”.
Ľemot vērā Liezēres pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, Madonas novada
pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars
UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Dunduriľi”, adrese „Dunduriľi”, Liezēres pagasts, Madonas novads, kas sastāv no
zemes gabala 2,67 ha platībā (kadastra apzīmējums 7068 010 0107), reģistrēts Liezēres pagasta
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zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 3304, kā maksāšanas līdzekli nosakot latus 100%
apmērā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dunduriľi”, Liezēres pagasts, izsoles nosacīto sākumcenu Ls
2700,00 (divi tūkstoši septiľi simti lati), saskaľā ar SIA „Latio vērtētāji& konsultanti Vidzemē”
nekustamā īpašuma novērtējumu.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dunduriľi” izsoles noteikumus (Izsoles noteikumi pielikumā).
4. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma
izsoli.
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gārľi”, Liezēres pagastā, atsavināšanu
ZIĽO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Liezēres pagasta pārvalde ierosina atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Gārľi”,
Liezēres pagasts, Madonas novads.
Nekustamais īpašums „Gārľi”– zemes gabals 2890 m2 ar kadastra nr.7068 008 0034 un
mājīpašums: dzīvojamā māja, ar kadastra apzīmējumu 7068 008 0034 001 un divas palīgceltnes ar
kadastra apzīmējumu 7068 008 0034 002 un 7068 008 0034 003 ir reģistrēts Zemesgrāmatā kā
Liezēres pagasta pašvaldības īpašums Madonas zemesgrāmatu nodaļas Liezeres pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 546 un pagaidām nav reģistrēts Zemesgrāmatā kā Madonas novada
pašvaldības īpašuma objekts. Viena dzīvokļa māja ir būvēta 1960.gadā un ir apdzīvojama. Ēkai ir
piekrītoša zemes vienība ar kadastra numuru 7068 008 0034 2890 kvm. kopplatībā.
Liezēres pagasta pārvaldei ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar Jāni Feldmani, p.k.
110956-11721 par telpu īri dzīvojamā mājā „Gārľi” .
Nekustamais īpašums „Gārľi” nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.
Noklausījusies Jāľa Sirmā 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 pirmās
daļas otro teikumu, kas nosaka, ka „Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai” kā arī tā paša likuma 8.panta otro daļu, ľemot vērā Madonas novada
pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars
UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Reģistrēt dzīvojamo māju „Gārľi” Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības
vārda;
2.
Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu “ Gārľi”.
3.
Uzdot Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma „Gārľi” novērtēšanu.
4.
Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Gārľi”,
Liezēres pagasts, Madonas novads, dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums kad. 7068 008
0034 001), divas palīgceltnes un 2890 m2 zemes (kadastra numurs 7068 008 0034), pēc
īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas.
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozolskola”, Liezēres pagastā, atsavināšanu
ZIĽO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs
Liezēres pagasta pārvalde ierosina atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
„Ozolskola”, Liezēres pagasts, Madonas novads.
Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja „Ozolskola”, ar kadastra apzīmējumu 7068 013 0138 001,
2 palīgēkas, ar kadastra apzīmējumu 7068 013 0138 002 un 7068 013 0138 004 un zemes gabals
1.
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0,3122 ha ir reģistrēts Zemesgrāmatā kā Liezēres pagasta pašvaldības īpašums Madonas
zemesgrāmatu nodaļas Liezeres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0029 7245 un pagaidām
nav reģistrēts Zemesgrāmatā kā Madonas novada pašvaldības īpašuma objekts. Ēka ir būvēta
1920.gadā, ir sliktā stāvoklī. Ēkai ir piekrītoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7068 013 0138
0,3122 ha kopplatībā.
Nekustamais īpašums “Ozolskola” nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.
Liezēres pagasts pārvaldei ir noslēgts dzīvojamās telpas līgums ar Asju Metuli, personas kods
230330-11702, par dzīvojamās telpas- vienistabas dzīvokļa īri dzīvojamās mājā „Ozolskola”.
Noklausījusies Jāľa Sirmā 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 pirmās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka „Atvasinātas publiskas personas mantas
atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās
iestādēm to funkciju nodrošināšanai” kā arī tā paša likuma 8.panta otro daļu un ľemot vērā Finanšu
un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS,
Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ,
Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

1. Reģistrēt dzīvojamo māju „Ozolskola” Zemesgrāmatā uz Madonas novada

pašvaldības

vārda;
2. Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu “ Ozolskola”.
3. Uzdot Liezēres pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma „Ozolskola” novērtēšanu ;
4. Atsavināt Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Ozolskola”,
(kadastra numurs 7068 013 0138), Liezēres pagasts, Madonas novads, dzīvojamo māju
(kadastra apzīmējums kad. 7068 013 0138 001), 2 palīgēkas (kadastra apzīmējums 7068
013 0138 002 un 7068 013 0138 004) un 0,3122 ha zemes (kadastra numurs 7068 013
0138), pēc īpašuma novērtēšanas un nosacītās cenas apstiprināšanas.
5. Nosūtīt paziľojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu nekustamā īpašuma īrniecei
Asjai Metulei.
4. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta grozījumiem
ZIĽO: Jānis RIEKSTS – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada 5.septembra
vēstuli Nr.LAZ/1-10/11/55 ar lūgumu pieľemt lēmumu par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada
pamatbudţeta un speciālā budţeta izmaiľām:
Ľemot vērā Lazdonas pagasta pārvaldes vēstuli, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu
un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno KOKARS,
Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ,
Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes budţetā:
1. Palielināt ieľēmumus pamatbudţetā par LVL 2000, t.sk.:
- ieľēmumu kodu 4100- Nekustamā īpašuma nodoklis- palielināt par LVL 2000
2. Palielināt izdevumus pamatbudţetā kopā par LVL 4000 (no budţeta līdzekļu atlikuma uz gada
sākumu LVL 2000 un no NĪN ieľēmumu palielinājuma LVL 2000) un veikt sekojošas izmaiľas
pārvaldes iestāţu budţetos:
Valdības funkcijai 01.100 – Vispārējie valdības dienesti- Lazdonas pagasta pārvaldei - palielināt par
LVL 80, t.sk.
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- Izdevumu kodu 2200 - Pakalpojumi – preses abonēšanas 2012.gadam izdevumu apmaksai palielināt par LVL 80 (no NĪN ieľēmumu palielinājuma);
Valdības funkcijai 09.200- Lazdonas pamatskola – palielināt izdevumus par LVL 1370, t.sk.:
izdevumu kodu 2200 – Pakalpojumi – palielināt par LVL 1370, t.sk.
- kārtējo komunālo pakalpojumu apmaksai LVL 1300 (no NĪN ieľēmumu palielinājuma),
- 2012.gada preses abonēšanai LVL 70 (no NĪN ieľēmumu palielinājuma)
Valdības funkcijai 09.100 – Lazdonas pamatskolas pirmskolas izglītības grupas- palielināt
izdevumus par LVL 2050, t.sk.
- izdevumu kodu 2300- Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskata kodā 5000 – palielināt par LVL 2000 (no budţeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu) –
ēdināšanas izdevumu apmaksai ;
- izdevumu kodu 2200- Pakalpojumi - preses abonēšanas 2012.gadam izdevumu apmaksai –
palielināt par LVL 50 (no NĪN ieľēmumu palielinājuma)
Valdības funkcijai 08.200 – Lazdonas bibliotēka- palielināt par LVL 500 (no NĪN ieľēmumu
palielinājuma), t.sk.:
- izdevumu kodu 2200- Pakalpojumi - palielināt par LVL 400 (no NĪN ieľēmumu palielinājuma) –
tekošo komunālo pakalpojumu apmaksai;
- izdevumu kodu 2400- Izdevumi periodikas iegādei - preses abonēšanas 2012.gadam izdevumu
apmaksai – palielināt par LVL 100 (no NĪN ieľēmumu palielinājuma)
3. Palielināt ieľēmumus speciālajā budţetā par LVL 2600 , t.sk.
- ieľēmumu kodu 5500- Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces – palielināt
par LVL 2600
4. Palielināt izdevumus speciālajā budţetā par LVL 600, t.sk.:
Valdības funkcijai 06.600 – Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritorija – koplietošanas teritoriju
labiekārtošana – palielināt par LVL 600 (no DRN ieľēmumu palielinājuma) t.sk.:
- izdevumu kodu 2200 ( DRN)- Pakalpojumi- palielināt par LVL 600 (no DRN ieľēmumu
palielinājuma)- koplietošanas teritorijā savākto atkritumu izvešanas un noglabāšanas
pakalpojumu apmaksai.
5. Par SIA „Barkavas KPS” realizētās siltumenerģijas tarifa noteikšanu
ZIĽO: Staľislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes
iesniegumu ar lūgumu pieľemt lēmumu par SIA „Barkavas KPS” realizētās siltumenerģijas tarifa
noteikšanu.
Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu viedokļus, Madonas novada
pašvaldības domes Finanšu un attīstības, Teritoriālo un vides jautājumu komiteju ieteikumus, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis
KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET – 1 (Andris SAKNE), ATTURAS – 1 (Roberts ŠĽEPSTS), Madonas
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt SIA „Barkavas KPS” raţotās siltumenerģijas tarifu LVL 41,69 MWh (bez PVN).
2. Apstiprinātais tarifs ir tarifa griesti bāzes gadam un stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.
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6. Par pieľemtā domes lēmuma atcelšanu protokols Nr. 16;11 kredīta ľemšanu ERAF projekta
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas
pagasta Stalīdzānu ciemā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
ZIĽO: Staľislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs
Noklausījusies Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja Staľislava Smeltera sniegto informāciju,
ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga
ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV,
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atcelt 2011. gada 25. augustā pieľemto Madonas novada pašvaldības domes lēmumu
protokols Nr. 16; 11.p „Kredīta ľemšana ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā”
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
7. Par kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā”
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
ZIĽO: Staľislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs
S.Smelters informē par ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” ieviešanu.
Projekta ietvaros i r noslēgti un realizēti sekojoši līgumi:
1. Tehniskā projekta izstrāde LVL 7 300,00, PVN 22% LVL 1 606,00, kopējā summa LVL 8
906,00;
2. Būvdarbi: LVL 119 896,67, PVN 22 % LVL 26 377,27, kopējā summa LVL 146 273,94;
3. Būvuzraudzība: LVL 900,00, PVN 22 % LVL 198,00, kopējā summa LVL 1 098,00;
4. Autoruzraudzība: LVL 1300,00, PVN 22 % LVL 286,00, kopējā summa LVL 1 586,00.
Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 157 863,94. Projekta ietvaros ir noslēgts līgums
ar CFLA par līdzfinansējuma saľemšanu no ERAF par summu LVL 106 917,25. Ir saľemts avansa
maksājums LVL 53 458,63 apmērā. Projekta ieviešanas priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir
nepieciešams kredīts LVL 104 405,31 apmērā.
Noklausoties S.Smeltera sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma iesniegumu un
ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga
ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – NAV,
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 „„Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” finansējuma apjomu bez PVN LVL
129 396,67 apmērā, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 106 917,25 apmērā,
pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 18 867,75 un pašvaldības
neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 32 078,94 apmērā.
2. ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas
novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma
nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 104 405,31 apmērā ar atmaksas
termiľu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi
pamatkapitāla palielināšanai SIA „Barkavas KPS”.
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Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta
ľemšanu LVL 104 405,31 apmērā SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanai, ERAF
projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas
novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma
nodrošināšanai.
4. Aizľēmumu izľemt 2011. gadā.
5. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu..
3.

8. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā
ZIĽO: Staľislavs SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Barkavas pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu
pieľemt lēmumu par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā.
Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu viedokļus, Madonas novada
pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā:
1.1. Ieľēmumos- palielināt pamatbudţeta ieľēmumu daļu par LVL 1200,00, (kods 4100) no
nekustamā īpašuma nodokļa ieľēmumiem.
1.2. Izdevumos - palielināt izdevumus pamatbudţetā Barkavas pamatskolas materiāliem LVL
1200,00, (kods 2300).
1.3. Speciālo līdzekļu budžetā - pārdalīt izdevumus speciālo līdzekļu budţetā (autoceļu, ielu
fondā) , samazinot izdevumus pakalpojumiem par LVL 300,00 (kods 2200) palielinot izdevumus
materiāliem par LVL 300,00, (kods 2300).
1.4.Samazināt pārvaldes budţeta līdzekļus pakalpojumiem par LVL 200,00 (kods 22), palielinot
izdevumus pamatlīdzekļu(skenera) iegādei par LVL 200,00, (kods 52).
9. Par līdzfinansējuma līgumu slēgšanu Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam
Ziľo: Anita AIZSTRAUTA
Izskatījusi Bērnu un jauniešu apvienības „Rīts” 25.08.2011.iesniegumu (reģistrēts Madonas
novada pašvaldībā ar Nr.MNP/2.1.3.2./11/2323) ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu Lauku atbalsta
dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam
”Alternatīvais centrs Rīts” otrās kārtas rekonstrukcija””, pamatojoties uz Madonas novada
pašvaldības domes 30.03.2011. (Protokols Nr.7;23.p.) lēmumu pēc iesniegto projektu apstiprināšanas
slēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām,
noklausījusies A. Aizstrautas sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības
Teritoriālo un vides jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris
SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRETNAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt līguma projektu ar Bērnu un jauniešu apvienību „Rīts" par līdzfinansējuma LVL
1400,00 apjomā piešķiršanu un nosacījumiem projekta “Alternatīvais centrs Rīts” otrās kārtas
rekonstrukcija” realizēšanai.
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10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIĽO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 02.06.2011. vēstuli Nr. 204-Z/84 „Par NĪVK reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”, ar statusu – zemes lietojums,
Madona novada Bērzaunes pagastā neapbūvētas zemes un apbūvētas zemes lietotājiem, saľemtu
Bērzaunes pagasta pārvaldē 2011.gada 21.jūnijā ar Nr. BER/2-19/11/692 , kurā VZD lūdz pieľemt
lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā.
Izvērtējot vēstulē sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldības dome konstatē:
1. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma: 25.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme
piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja: 23.panta
vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiľos Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav
iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu vai saľemts atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
2. Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij
un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
3.2. punkts noteic, ka pašvaldības pieľem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši
likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.
3. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.
panta piektās daļas 1.punkts noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemes grāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi
4. Pašvaldība pieľem lēmumu par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā saskaľā ar Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 21 daļu.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas, 3.punktu, ľemot
vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR - 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS); PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām šādiem zemes
lietotājiem:
N.p.k.

Lietotāja vārds, uzvārds

Kadastra
apzīmējums

1.
2.
3.
4.

Platība (ha)
1.00
1,20
1,50
0,10
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

0,30
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886

2. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:
Nr. 70460050040 un platību 1,00 ha
Nr. 70460080125 un platību 1,20 ha
3. Pārējās zemes vienības noteikt, kā apbūvētas zemes vienības un ieskaitīt pašvaldībai piekritīgā
zemē.
4.Uzdot Bērzaunes pagasta pārvaldei izsūtīt apbūvētās zemes vienību lietotājiem paziľojumus par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.
5. 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. Lēmums stājas spēkā saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.,2.daļu.
Lēmumu var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijā (Saieta
laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801)viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu
ZIĽO: Andrejs CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvaldes
2011.gada 2.septembra iesniegumu Nr. BER/1-15/11/150 ar lūgumu pieľemt lēmumu par Bērzaunes
pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţeta pārkārtošanu:
Ľemot vērā Bērzaunes pagasta pārvaldes iesniegumu, Madonas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga
Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts
ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET- NAV, ATTURAS
- NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
:
1.Izdarīt sekojošus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţetā:
1.1.Palielināt izdevumus komunālai saimniecībai par LVL 12500,00 t.sk.:
- Boķu dzīvojamās mājas remonts - LVL 3000,00;
- Kopmītľu ēkas Aronas iela 2 jumta siltināšana, remonts un telpu remonts - LVL 9500,00.
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Izdevumus palielināt no Bērzaunes pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem (EKK
Kods 5000 - pamatkapitāla veidošana).
1.2. Pārdalīt izdevumus Bērzaunes pamatskolai :
- Samazināt izdevumus materiālu iegādei (EKK 2300 Materiāli) par LVL 120,00;
- Palielināt izdevumus Bērzaunes pamatskolai mācību grāmatu iegādei (EKK Kods 5000
pamatkapitāla veidošana) par LVL 120,00.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā
ZIĽO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs
E.Vaskis informē par nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par īpašumu „XXX” ar kadastra numuru XXX, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā par
kopējo summu LVL 418,87 ( četri simti astoľpadsmit lati 87 santīmi)( uz 05.09.2011 pamatparāds
LVL 343,44, kavējuma nauda LVL 75,43) XXXXX.
Brīdinājums nr. DZE/1-10/11/166 tika nosūtīts 07.07.2011.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „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 likumu
„Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīdus kārtībā termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas.
Ľemot vērā Dzelzavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu viedokļus, Madonas
novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR- 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XXX, par labu Dzelzavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu „XXX” ar kadastra nr. 7050 004 0060,
Dzelzavas pagasta, Madonas novadā par kopējo summu LVL 418,87 ( četri simti astoľpadsmit lati
87 santīmi)( uz 05.09.2011 pamatparāds LVL 343,44, kavējuma nauda LVL 75,43), 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.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no
ZIĽO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Vaskis informē par
nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „XXX” ar
kadastra numuru XXX, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 201,36 (divi
simti viens lats 36 santīmi)( uz 05.09.2011 pamatparāds LVL 150,19, kavējuma nauda LVL 51,17)
no XXX.
Brīdinājums Nr. DZE/1-10/11/170 tika nosūtīts 07.07.2011.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „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
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Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā arī
saskaľā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā teikts, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīdus kārtībā termiľā nenomaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas.
Ľemot vērā Dzelzavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu viedokļus, Madonas
novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR- 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XXX, par labu Dzelzavas pagasta pārvaldei nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu „XXX” ar kadastra nr. 7050
003 0044 Dzelzavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 201,36 (divi simti viens lats
36 santīms)
( uz 05.09.2011 pamatparāds LVL 150,19, kavējuma nauda LVL 51,17), piedziľu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
1. 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.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā
ZIĽO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Vaskis informē par
nepieciešamību bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „XXX” ar
kadastra nr. XXX Dzelzavas pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 89,38 (astoľdesmit
deviľi lati 38 santīmi) (uz 05.09.2011 pamatparāds LVL 68,50 un nokavējuma nauda LVL 20,88) no
XXX.
Brīdinājums nr. DZE/1-10/11/171 tika nosūtīts 07.07.2011.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „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 likumu
„Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas
pienākums ir piedzīt bezstrīdus kārtībā termiľā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas.
Ľemot vērā Dzelzavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu viedokļus, Madonas
novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR- 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS) PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XXX, par labu Dzelzavas pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par īpašumu „XXX” ar kadastra nr. XXX Dzelzavas
pagastā, Madonas novadā par kopējo summu LVL 89,38 (astoľdesmit deviľi lati 38 santīmi) (uz
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05.09.2011 pamatparāds LVL 68,50 un nokavējuma nauda LVL 20,88), 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.
16. Par nekustamā īpašuma „Apses” nodokļa parāda Kalsnavas pagasta pārvaldei dzēšanu
Ziľo: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Mūrmanis informē, ka nekustamajam īpašumam
„Apses” ar kadastra Nr. 7062 009 0141 ir nodokļa parāds 147,39 LVL apmērā. Parāds radies laikā no
2000.gada līdz 2002.gadam. L. Ķ. šīs zemes vienības mantiniece. Īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu „Apses” L.Ķ. nenokārtoja. Pēc viľas nāves mantinieki uz nekustamo īpašumu „Apses”
nepieteicās, tāpēc tas tika ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Tā kā bijusī zemes lietotāja L. Ķ.
ir mirusi, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľa nav iespējama. Kadastra reģistrā īpašuma
„Apses” nav.
Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par nekustamā īpašuma
„Apses” (kadastra Nr. 7062 005 0076) nodokļa parādu, uzklausījusi deputātu izteiktos viedokļus,
ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas, Teritoriālo un vides
jautājumu komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga
ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Dzēst nekustamā īpašuma „Apses” nodokļa parādu Kalsnavas pagasta pārvaldei. Parāda
summa – LVL 147,39 .
17. Par nekustamā īpašuma „Zeltiľi” nodokļa parāda Kalsnavas pagasta pārvaldei dzēšanu
Ziľo: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Mūrmanis informē, ka nekustamajam īpašumam
„Zeltiľi” ar kadastra Nr. 7062 005 0076 laikā no 1998.gada līdz 2001.gadam ir radies nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 377,90 LVL apmērā. Pagasta pārvaldes rīcībā ir informācija, ka nekustamā
īpašuma „Zeltiľi” mantiniece bija A.D.. A.D. nenokārtoja īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Zemes vienība ar kadastra Nr.7062 005 0076 ir ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Dati par
bijušo zemes lietotāju A. D. iedzīvotāju reģistrā nav atrodami, ko apliecina Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes Madonas nodaļas sniegtā atbilde uz Kalsnavas pagasta pārvaldes pieprasījumu
(skat.pielikumā), tāpēc nekustamā īpašuma parāda piedziľa nav iespējama. Kadastra reģistrā īpašuma
„Zeltiľi” nav.
Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par nekustamā īpašuma
„Zeltiľi” (kadastra Nr. 7062 005 0076) nekustamā īpašuma nodokļa parādu, uzklausījusi deputātu
izteiktos viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas,
Teritoriālo un vides jautājumu komiteju ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ: Dzēst nekustamā īpašuma „Zeltiľi” nodokļa parādu Kalsnavas pagasta
pārvaldei. Parāda summa – LVL 377,90.
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18. 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 iesniegumu lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldībai ir jāpieľem un jāiesniedz VZD lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
zemes lietotājam.
Saskaľā ar 2011. gada 02. jūnija VZD Zemgales reģionālās nodaļas Madonas biroja pārskata
sarakstu Nr. 2-04-Z/84, Kalsnavas pagasta administratīvajā teritorijā zemes lietošanas tiesības ar
2011. gada 02. jūniju izbeidzas sekojošiem zemes vienību lietotājiem:
N.p.k.
Lietotāja vārds, uzvārds
Kadastra
Platība (ha)
apzīmējums
1.
0.1
2.
2.6
3.
0.7
4.
0.1
5.
2.8
6.
5.3
7.
3.63
8.
0.8
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 realizējams gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas
šajā gadījumā ir līdz 2012. gada 02. jūnijam.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 3. punktu un 25.
panta 2.1 daļu, ľemot vērā Teritoriālo un vides jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR
– 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām zemes vienībām sekojošiem
zemes lietotājiem:
N.p.k.
Lietotāja vārds, uzvārds
Kadastra
Platība (ha)
apzīmējums
1.
0.1
2.
2.6
3.
0.7
4.
0.1
5.
2.8
6.
5.3
7.
3.63
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8.

0.8
1. Noteikt, ka zemes vienības ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem ir pašvaldībai piekritīgā
zeme:

N.p.k.

Lietotāja vārds, uzvārds

Kadastra
apzīmējums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Platība (ha)
0.1
2.6
0.7
0.1
2.8
5.3
3.63
0.8

2. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei izsūtīt minētajiem zemes lietotājiem paziľojumus par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu slēgt nomas līgumu.
3. 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.
19. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Kalsnavas
pagasta bibliotēkas ar filiāli Aiviekstē nolikums” un noteikumos „Kalsnavas pagasta
bibliotēkas ar filiāli Aiviekstē lietošanas noteikumi”
ZIĽO: Artis MŪRMANIS-Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs
2009.gada 26.novembrī Madonas novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi nolikumu
„Kalsnavas pagasta bibliotēkas ar filiāli Aiviekstē nolikums” (prot. Nr.15; 35.p.). Saskaľā ar
Madonas novada pašvaldības 2010.gada 18.maija ārkārtas sēdes lēmumu (prot.Nr.11; 7.p) ar
2010.gada 1.jūniju tika reorganizēts Kalsnavas pagasta bibliotēkas punkts Aiviekstē par Kalsnavas
pagasta bibliotēkas interneta pieejas punktu. Līdz ar to Kalsnavas pagasta bibliotēkas filiāles
Aiviekstē darbība tika izbeigta. Ir nepieciešams izdarīt grozījumus Kalsnavas pagasta bibliotēkas
nolikumā, kā arī Kalsnavas pagasta bibliotēkas ar filiāli Aiviekstē lietošanas noteikumos.
Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju, uzklausījusi deputātu
izteiktos viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas
ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Kalsnavas pagasta
bibliotēkas ar filiāli Aiviekstē nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Mainīt Nolikuma nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā:
„Kalsnavas pagasta bibliotēkas nolikums”.
1.2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„ Kalsnavas pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Madonas novada pašvaldības
izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas bibliotēku likuma noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas
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Republikas kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu
un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu”.
1.3. Svītrot 26.punktā teikumu „Kalsnavas bibliotēkai ir filiāle Aiviekstē” .
1.4. Svītrot 27.punktā vārdus „ filiāli apkalpo bibliotekārs”.
2. Izdarīt Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009.noteikumos
„Kalsnavas
pagasta bibliotēkas ar filiāli Aiviekstē lietošanas noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Mainīt Noteikumu nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā:
„ Kalsnavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” .
1.2. Svītrot 1.punktā vārdus „ ar filiāli Aiviekstē”
1.3. Svītrot pielikuma Nr.1 nosaukumā vārdus „ar filiāli Aiviekstē”
1.4. Svītrot pielikuma Nr.2 nosaukumā vārdus „ ar filiāli Aiviekstē”.
20. Par Praulienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu
ZIĽO: Valdis GOTLAUFS - Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs ziľo, ka Praulienas pagasta pašvaldība
lūdz 2011.gada budţeta pārkārtošanu.
Ľemot vērā Praulienas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu,
ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis
KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS) PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Samazināt atlikumu uz 2011. gada 1.janvāri LVL 7307,00
2.Papildus iedalīt budţeta līdzekļus Praulienas pagasta pārvaldes ēkas zāles remontam LVL
7307,00.
21. Par līdzekļu iedalīšanu jumta remontam
ZIĽO: Andris SIMTNIEKS - Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība 2011. gada 8. septembrī ir saľēmusi Madonas novada pašvaldības
Sarkaľu pagasta pārvaldes iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldības administrācijā ar Nr.
MNP/2.1.3.2./11/2451) ar lūgumu piešķirt līdzekļus jumta seguma nomaiľai dzīvojamai mājai
Madonas novada Sarkaľu pagastā “Siļķava”.
Noklausījusies Sarkaľu pagasta pārvaldes sniegto informāciju, iepazīstoties ar SIA „Madonas
celtnieks” lokālo tāmi, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,
Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS),
PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Neiedalīt līdzekļus pašvaldībai piederošās dzīvojamās māja “Siļķava” Sarkaľu pagastā jumta
remontam.
2. Uzdot Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājam veikt nepieciešamās darbības mājas atsavināšanas
procesa uzsākšanai.
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22. Par zemes lietošanas mērķu maiľu
ZIĽO: Andris SIMTNIEKS - Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldībā saľemts Sarkaľu pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu mainīt
zemes lietošanas mērķi zemes gabaliem, kur noteikts zemes lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
Noklausījusies Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāju Andri Simtnieku, pamatojoties uz
20.06.2006. MK noteikumu nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 4.daļas 35.punktu un saskaľā ar
2008. gada 17. jūlijā pagasta padomes sēdē (protokols Nr. 9 2#) apstiprināto Sarkaľu pagasta
teritorijas plānojumu 2008. – 2020. gadiem, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS),
PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods 0601) uz zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) sekojošiem Madonas
novada pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem:
-

nekustamam īpašumam zemes gabalam „Paegļi”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0,36 ha
(kadastra apzīmējums 7090-001-0026);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Malupes”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 2,0 ha
(kadastra apzīmējums 7090-002-0045);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Liekumi”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 3.1 ha
(kadastra apzīmējums 7090-002-0119);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Ješkukalni”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.26
ha (kadastra apzīmējums 7090-004-0308);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Neralti”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.6 ha
(kadastra apzīmējums 7090-004-0310);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Bāliľi”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.4 ha
(kadastra apzīmējums 7090-005-0096);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Stuburi”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.75 ha
(kadastra apzīmējums 7090-005-0100);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Ezera Siliľi”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā
0.125 ha (kadastra apzīmējums 7090-005-0117);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Pļavas Roznieki”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā
0.1440 ha (kadastra apzīmējums 7090-005-0131);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Krieviľi”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.41 ha
(kadastra apzīmējums 7090-006-0056);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Siļķava”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 1.0 ha
(kadastra apzīmējums 7090-007-0091);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Mazie Bākšāni”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā
0.5253 ha (kadastra apzīmējums 7090-007-0094);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Antūţi”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.4988
ha (kadastra apzīmējums 7090-008-0020);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Īvāni”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.4712 ha
(kadastra apzīmējums 7090-008-0093);
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-

nekustamam īpašumam zemes gabalam „Smildziľas”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā
0.2712 ha (kadastra apzīmējums 7090-008-0094);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Patkule”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.5088
ha (kadastra apzīmējums 7090-008-0095);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Skudras”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 3.1 ha
(kadastra apzīmējums 7090-009-0153);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Meţa Salenieki”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā
0.021 ha (kadastra apzīmējums 7090-008-0092);
nekustamam īpašumam zemes gabalam „Upmalas”, Sarkaľu pagasts, Madonas novadā 0.5 ha
(kadastra apzīmējums 7090-002-0089).

23. Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai
ZIĽO: Andris SIMTNIEKS - Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldības Sarkaľu pagasta pārvaldē saľemts A. K. iesniegums, kurš
reģistrēts pārvaldē 08.09.2011., reģ. Nr. SAR/1-13.2/11/79-K.
A.K. lūdz izskatīt jautājumu par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai Madonas
novadā, Sarkaľu pagastā „Alpi”.
Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma “ 25 panta 41, ja personai saskaľā ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai
personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieľem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu
platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaľā ar pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto apbūves platību, un likumu “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, atklāti balsojot: PAR
– 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes platību 0,35 ha Madonas novada Sarkaľu pagasta “Alpi” ēku un būvju
uzturēšanai.
2. Noteikt zemes gabala lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods
0601).
24. Par Madonas novada domes 25.08.2011. lēmuma (Protokols Nr.16, 15.p.) „Par kredīta
ľemšanu
ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 Ošupes pagasta
Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības
attīstība
priekšfinansēšanai un
līdzfinansēšanai” atcelšanu
ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Sakarā ar nepareizi aprēķinātu pieprasāmā kredīta summu, atcelt Madonas novada domes
25.08.2011. lēmumu (Protokols Nr.16,15.p.) „Par kredīta ľemšanu ERAF projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas
ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
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25.Par kredīta ľemšanu ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 pagasta
Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansēšanai un
līdzfinansēšanai
Ziľo: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Ir uzsākta ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 "Ošupes pagasta
Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" ieviešana. Projekta ietvaros ir noslēgti un
realizēti sekojoši līgumi:
1.Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, 3500.-Ls ;PVN 21 % 735,00 Ls, kopējā summa
4235,- Ls;
2.Tehniskā projekta izstrāde11 594,20 Ls, PVN 21 % 2434,79 Ls, kopējā summa 14 028,99 Ls;
Noslēgti un atrodas realizācijas stadijā sekojoši līgumi:
1.Būvdarbi: 418 779,94 Ls, PVN 22 % 92 131,59 Ls, kopējā summa 510 911,53 Ls.
2.Būvuzraudzība: 7000,- Ls, PVN 22 % 1540 .- Ls, kopējā summa 8540,-Ls.
3.Autoruzraudzība: 3519,21 Ls, PVN 22 % 774,23 Ls, kopējā summa 4293,44 Ls.
Kopējā noslēgto līgumu summa sastāda LVL 542 008,96 Projekta ietvaros ir noslēgts līgums ar
CFLA par līdzfinansējuma saľemšanu no ERAF par summu 280 558,65 Ls. Ir saľemts
līdzfinansējuma avansa maksājums LVL 140 279,33 Ls apmērā.
Projekta ieviešanas
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ir nepieciešams kredīts LVL 397494,00 apmērā .
Noklausoties sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto aizľēmuma iesniegumu un ľemot vērā
deputātu, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti
balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis
KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV,
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 "Ošupes pagasta Degumnieku
apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība"
finansējuma apjomu bez PVN LVL
444 393,35 apmērā, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 280 558,65 apmērā,
pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 49510,35 un pašvaldības
neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 211 939,96 apmērā.
2. ERAF Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 "Ošupes pagasta Degumnieku
apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma
nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 290 009,- apmērā ar atmaksas
termiľu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi
pamatkapitāla palielināšanai SIA „Ošupes KU”
3. Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta
ľemšanu LVL 397 494,63.- apmērā SIA „Ošupes KU” statūtkapitāla palielināšanai, ERAF
Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 "Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās
vietas ūdenssaimniecības attīstība" priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.
4. Aizľēmumu izľemt 2011.gadā.
5. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu.
26. Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudžetā
ZIĽO: Aigars ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Ošupes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu
pieľemt lēmumu par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā.
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Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu viedokļus, Madonas novada
pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Izdarīt grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes pamatbudţeta ieľēmumos:
1.1.palielināt ieľēmumus – transferti no valsts budţeta (kods 18.630) par LVL 112,00;
1.2.palielināt ieľēmumus – transferti no valsts budţeta (kods 18.690) par LVL 3528,00;
1.3. palielināt ieľēmumus – transferti no valsts budţeta (kods 18.810) par LVL 718,00;
1.4. samazināt ieľēmumus no maksas pakalpojumiem ( kods 21.300) par LVL 4358,00).
2. Izdarīt grozījumus pamatbudţeta izdevumos:
2.1. Palielināt izdevumus par LVL 4286,00, t.skaitā:
2.1.2. samazināt izdevumus pārējai sabiedriskai kārtībai (kods 03.600) par LVL 348,00;
2.1.3. samazināt izdevumus darba tirgus administrēšanai (kods 04.121) par LVL 41,00
2.1.4..samazināt izdevumus sporta pasākumiem ( kods 08.110) par LVL 250,00;
2.1.5.palielināt izdevumus Degumnieku tautas namam (kods 08.230) par LVL 865,00 , t.sk. LVL
600,00 transferts no novada pašvaldības Karoga svētku pasākumam O.Kalpaka „Liepsalās”;
2.1.6.palielināt izdevumus Lubāna mitrāja informācijas centram (kods 08.600) par LVL 374,00;
2.1.7.palielināt izdevumus Degumnieku pamatskolai (kods 09.211) par LVL 2000,00 no nesadalīto
budţeta līdzekļu atlikuma.
2.1.8.palielināt izdevumus skolēnu pārvadājumiem (kods 09.601) par LVL 1500,00 no nesadalīto
budţeta līdzekļu atlikuma.
2.1.9.palielināt izdevumus izglītības projekta „Vecāku sadarbības un informētības veicināšana”
(kods 09.821) par LVL 186,00 no transfertiem no novada pašvaldības.
27. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu
ZIĽO – Artūrs Vīle – Bērziľš - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2011. gada 25. augusta sēdes lēmumu
„Par ierosinājumu iznomāt zemi ar apbūves tiesībām Vestienas pagasta „Gailenēs”” (Protokols Nr.16,
8.p.) un K.B. 2011. gada 19. septembra iesniegumu par pašvaldībai piederošā īpašuma „Gailenes”,
kadastra apzīmējums 7096 001 0127, Vestienas pagastā, Madonas novadā, nomu ar apbūves tiesībām,
atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis
KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV,
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Nodot nomā Kasparam Bergam ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu „Gailenes”,
kadastra apzīmējums 7096 001 0127, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1.43
ha, nosakot nomas līguma termiľu 10 gadi.
28. Par automašīnu iegādi Mētrienas pagasta pārvaldes vajadzībām
ZIĽO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes
06.09.2011. iesniegumu par atļauju iegādāties divas vieglās automašīnas Mētrienas pagasta pārvaldes
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un tai pakļauto iestāţu vajadzībām, kā arī par atļauju izpārdot rezerves daļās līdz šim izmantoto
automašīnu AUDI AVANT.
Ľemot vērā Mētrienas pagasta pārvaldes iesniegumu, deputātu viedokļus, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS,
Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ :
1.Atļaut iegādāties Mētrienas pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāţu vajadzībām 1 vieglo
automašīnu un 1 mikroautobusu līdz 9 pasaţieru vietām, katru līdz LVL 2500,00 vērtībā.
2.Atļaut līdz šim izmantoto pagasta pārvaldes automašīnu AUDI AVANT izpārdot rezerves daļās.
30. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā
ZIĽO: Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes
iesniegumu ar lūgumu pieľemt lēmumu par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada
budţetā.
Ľemot vērā Mētrienas pagasta pārvaldes iesniegumu, deputātu viedokļus, atklāti balsojot:
PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ :
Izdarīt sekojošus grozījumus Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā:
1.Palielināt budţeta ieľēmumu daļu par kopējo summu Ls 3500,00
1.1.Ieľēmumi no NĪN Ls 3500,00
2.Palielināt budţeta izdevumu daļu par kopējo summu Ls 14500,00
2.1.Skolas kapitālais remonts Ls 6000,00
2.2.Autotransporta iegāde Ls 5000,00
2.3.Pakalpojumi Ls 2450,00
2.4.Materiāli Ls 1000,00
2.5.Avīţu, ţurnālu iegāde Ls 50,00
3.Samazināt budţeta atlikuma summu Ls 11000,00
(meţa pārdošanas ieľēmumi)
31. Par finansiālu atbalstu dokumentālās filmas uzľemšanai
ZIĽO: Andrejs CEĻAPĪTERS- Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Madonas novada pašvaldības dome ir saľēmusi Latvijas bāriľtiesu darbinieku asociācijas
22.08.2011. vēstuli „Par atbalstu dokumentālās filmas uzľemšanai”. Asociācija, atzīmējot bāriľtiesu
darbības 15 gadu pastāvēšanu, iecerējusi realizēt sociāli nozīmīgu projektu „Saprast, sajust, izvērtēt,
palīdzēt”, kura ietvaros iecerēta publicistiski dokumentālas filmas uzľemšana ar daudzu bērnu likteľu
atspoguļojumu un bāriľtiesas kā institūcijas darbības parādīšanu ar mērķi piesaistīt sabiedrības
uzmanību bērnu tiesību aizsardzībai. Filma tiek uzľemta no 2011.gada 1.augusta līdz 21.oktobrim.
Madonas novada bāriľtiesa, kas kļuvusi par asociācijas biedru 2011.gadā, atbalsta filmas
ieceri un lūdz piešķirt finansiālu atbalstu filmas tapšanai. Pašvaldībai būs tiesības filmu tiraţēt un
izrādīt mērķauditorijai.
Noklausoties sniegto informāciju un ľemot vērā deputātu ieteikumus, Madonas novada
pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
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CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris
SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRETNAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Latvijas bāriľtiesu darbinieku asociācijas projektu par dokumentālās filmas
uzľemšanu.
2. Piešķirt finansiālu atbalstu filmas uzľemšanai 100,00 Ls apmērā no bāriľtiesas darbam
paredzētās izdevumu tāmes 2011.gadam.
32. Par budžeta grozījumiem
Ziľo: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks
Veicot vētras seku likvidācijas darbu Madonas novada pašvaldībai piederošajos īpašumos
2011. gadam tika ieplānoti meţistrādes izdevumi LVL 22706,00. Uz 01.09.2011 izdevumi vētras
seku likvidācijai un celmu raušanai sastāda LVL 101 839,90. Ieľēmumi no kokmateriālu realizācijas
uz 01.09.2011 sastāda LVL 201 761,82. Plānotie ieľēmumi no kokmateriālu realizācijas LVL 53
950,00, plānotie turpmākie izdevumi celmu izvešanai un meţizstrādei par darbiem augustā LVL
30930,00.
Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu
un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga
ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET
- NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Palielināt izdevumu daļu par LVL 110063,94 no ieľēmumiem par kokmateriālu realizēšanu.
33. Par grozījumiem muzeja maksas pakalpojumu cenrādī
ZIĽO: Līvija ZEPA – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novadpētniecības un māksla muzeja
07.09.2011. vēstuli Nr.1-14-3/52 „Par grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī”.
Lai sekmētu un popularizētu Madonas novada kultūrvēsturisko mantojumu, Madonas
novadpētniecības un mākslas muzejs sadarbībā ar SIA „Erante” sagatavojis un izdevis kalendāru
„2012.gads Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs”. Viena eksemplāra pārdošanas cena LVL
1,88 (Viens lats 88 santīmi), t.sk. PVN 22% LVL 0,34.
Noklausījusies sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,
Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts
ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS
– NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus muzeja maksas pakalpojumu cenrādī, papildinot ar punktu 16.24.3., nosakot
kalendāra pārdošanas cenu Ls 1,88 (Viens lats 88 santīmi), t.sk. PVN 22% Ls 0,34.
34. Par papildus finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolai
ZIĽO - Mārtiľš BERGS – J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktora
M.Berga 12.09.2011. iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus LVL 3877.00 (Trīs tūkstoši astoľi
simti septiľdesmit septiľi lati) darbinieku algām un darba devēja valsts sociālajai apdrošināšanai.
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Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piešķirt J.Norviļa Madonas mūzikas skolai LVL 3877.00 (Trīs tūkstoši astoľi simti
septiľdesmit septiľi lati) darbinieku algām un darba devēja valsts sociālajai apdrošināšanai no
budţeta ieľēmumu pārpildes.
35. Par finansējuma piešķiršanu Haralda Medľa dzimto māju „Dzintari” remontam
ZIĽO - Artis KUMSĀRS - deputāts
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi deputāta Arta Kumsāra iesniegumu, reģistrēts
20.09.2011., Nr. MNP/2.1.3.6./11/586, ar lūgumu piešķirt LVL 1200,00 Haralda Medľa dzimto māju
„Dzintari” kosmētiskajam remontam. Nepieciešams ielikt 1 logu, jaunas durvis par summu LVL
887,00, remonta materiāli LVL 313,00.
Noklausījusies sniegto informāciju, deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu LVL 1200,00 Haralda Medľa dzimto māju „Dzintari” kosmētiskajam
remontam no projektu līdzfinansējuma līdzekļiem.
36. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāta nolikumā sakarā ar
dienas aprūpes centra pakalpojuma ieviešanu
ZIĽO: Marita KRASOVSKA - Sociālās aprūpes daļas vadītāja
Marita Krasovska informē, ka ir nepieciešams veikt grozījumus Madonas novada
pašvaldības Dzelzavas pansionāta nolikumā sakarā ar dienas aprūpes centra pakalpojuma ieviešanu.
Noklausījušies Maritas Krasovskas sniegto informāciju un deputātu izteiktos viedokļus,
pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (Protokols
Nr. 13, 1.p.,15.09.2011.), atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,
Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāta nolikumā sakarā ar
dienas aprūpes centra pakalpojuma ieviešanu.
Nolikums pielikumā.
37. Par Dzelzavas pansionāta Dienas aprūpes centra štatiem
ZIĽO: Vineta LAMBERTE- Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Mairita KRASOVSKA – SOCIĀLĀS APRŪPES DAĻAS VADĪTĀJA
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Noklausījusies Sociālā dienesta sociālās aprūpes daļas vadītājas Maritas Krasovskas ziľojumu
un deputātu izteiktos viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu
komitejas ieteikumu, (Protokols Nr.13 p.2. 15.09.2011.), atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dzelzavas pansionāta dienas aprūpes centra štatu sarakstu ar 2011.gada 1.
oktobri līdz 2011.gada 31.decembrim.
2. Finansējumu paredzēt no Dzelzavas pagasta pārvaldes budţeta
Štatu saraksts 2011.g.
N.p. Amats
k.
1.
Kurinātājs strādnieks
2.
Kurinātājs strādnieks

Slodze

Likme

Alga

Mēneši

1

200.00

200

0.5

200.00

1.5

Soc.nod
.
145.00

Kopā

3

Alga
kop.
600.00

100

3

300.00

75.50

372.50

300

3

900

220.50

111.75

745.00

38. Par Dzelzavas pansionāta Dienas aprūpes centra finansējumu
ZIĽO: Vineta LAMBERTE- Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Mairita KRASOVSKA – SOCIĀLĀS APRŪPES DAĻAS VADĪTĀJA
Noklausījusies Sociālā dienesta sociālās aprūpes daļas vadītājas Maritas Krasovskas ziľojumu
un deputātu izteiktos viedokļus, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Sociālo jautājumu
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,
Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Jautājumu skatīt oktobra Madonas novada pašvaldības domes sēdē.
39. Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanas parādu segšanu
ZIĽO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks
Madonas novada pašvaldībā ir saľemti SIA „Madonas namsaimnieks” iesniegumi par
Madonas pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanas parādiem.
Iesniegumos minētajos dzīvokļos līdz šim nebija īrnieku un ir uzkrājies parāds par
apsaimniekošanu.
- Dzīvoklis Lauku ielā 3 – 20, parāda summa LVL 28,03;
- Dzīvoklis Lauku ielā 3 – 24, parāda summa LVL 70,40;
- Dzīvoklis Gaujas ielā 26-27, parāda summa LVL 55,37;
- Dzīvoklis Kalna ielā 41-11, parāda summa LVL 12,87
Noklausījusies Madonas pilsētas pārvaldnieka G.Ķevera sniegto informāciju, Madonas
novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15
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(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt līdzekļus LVL 166,67 apmērā no budţetā nedzīvojamā fonda uzturēšanai
paredzētajiem līdzekļiem parādu segšanai par šādu pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanu:
- Dzīvoklis Lauku ielā 3 – 20, parāda summa LVL 28,03
- Dzīvoklis Lauku ielā 3 – 24, parāda summa LVL 70,40
- Dzīvoklis Gaujas ielā 26-27, parāda summa LVL 55,37
- Dzīvoklis Kalna ielā 41-11, parāda summa LVL 12,87
Apsaimniekošanas maksas parāda summu pārskaitīt SIA „Madonas namsaimnieks” pēc
piestādītajiem rēķiniem.
40. Par līdzekļu piešķiršanu mājas Madonā, Avotu ielā 2a remontam
ZIĽO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks
Madonas novada pašvaldībā saľemts daudzdzīvokļu mājas Madonā, Avotu ielā 2a,
iedzīvotāju 09.08.2011.iesniegums (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 09.08.2011. ar
reģ.Nr.MNP/2.1.3.2./11/2166) ar lūgumu rast iespēju piešķirt līdzekļus SIA „Madonas
Namsaimniekam” mājas esošo dūmvadu pārmūrēšanai.
Mājai ir veikta Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta pārbaude, kurā konstatēts, ka četri no
sešiem dūmvadiem ir katastrofālā stāvoklī un ir ugunsbīstami.
Mājā pieci no astoľiem ir pašvaldībai piederoši dzīvokļi, līdz ar to pašvaldībai būtu jāsedz 62.5% no
kopējām remonta izmaksām. Kopējās remontdarbu izmaksas pēc piestādītās apsaimniekotāja tāmes ir
LVL 2177,64, pašvaldības finansējums būtu LVL 1360,00. Noklausījusies Madonas pilsētas
pārvaldnieka G.Ķevera sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu
un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga
ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Rihards SAULĪTIS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 1
(Andris SAKNE), ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atmaksāt rēķinu LVL 1360,00 apmērā no budţetā nedzīvojamā fonda uzturēšanai
paredzētajiem līdzekļiem daudzdzīvokļu mājas Madonā, Avotu ielā 2a dūmvadu pārmūrēšanai.
41. Par dzīvokļa Madonā, Avotu ielā 25 - 4 parāda nomaksu
ZIĽO: Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks
Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 25.08.2011. sēdes lēmumu (protokols
Nr.16, 16.p. „Par dāvinājuma pieľemšanu”), Madonas novada pašvaldība pieľēma dāvinājumā
Zinaīdas Bičevajas dzīvokli Madonā, Avotu ielā 25 – 4. Dzīvoklim ir uzkrāts parāds par
apsaimniekošanu un atkritumu izvešanu LVL 204,24. Madonas novada pašvaldība ir pārľēmusi savā
īpašumā šo nekustamo īpašumu ar visām tā saistībām, no budţetā nedzīvojamā fonda uzturēšanai
paredzētajiem līdzekļiem.
Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu
un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga
ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET
- NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt LVL 204,24 dzīvokļa Madonā, Avotu ielā 25-4 parāda nomaksai.
2. Naudas līdzekļus pārskaitīt mājas apsaimniekotājam SIA „Madonas
namsaimnieks” pēc
piestādītā rēķina.
42. Par V.B. iesnieguma izskatīšanu
ZIĽO: Helmuts PUJATS – jurists
Madonas novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 08.06.2011. saľēma V.B., turpmāk
tekstā „Iesniedzējs”, 07.06.2011. pirmstiesas brīdinājumu, turpmāk tekstā „Iesniegums”, ar kuru
Iesniedzējs norāda, ka Ļaudonas pagasta pašvaldība Iesniedzējam ir nodarījusi zaudējumus LVL
5900,00 apmērā.
Iesniegumam pievienots prasības pieteikums, Madonas rajona tiesas 28.09.1999. sprieduma
kopija, 13.07.2010. mantojuma apliecības kopija, Ļaudonas pagasta padomes 29.01.2003. lēmuma
izraksta kopija, Ļaudonas pagasta zemes komisijas 18.03.1997. lēmuma Nr. 84 kopija, SIA „Latio”
18.04.2011. nekustamā īpašuma novērtējuma uz 1 lpp. kopija.
Ľemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Valsts pārvaldes iestāţu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta piekto
daļu, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, PAR – 14
(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Agris
LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET – 1 (Vineta LAMBERTE), ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Noraidīt V.B. iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu.
Pielikumā: Izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 4 lapām.
43. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem
ZIĽO – Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja
Noklausījusies Birutas VINDELES sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokļus,
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
I Pamatbudžetā palielināt ieľēmumus no
1. pašvaldības budţetā saľemtiem uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai no valsts budţeta iestādēm (kods18630) Ls 3370,00
2. kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budţetā par Eiropas savienības struktūrfondu
finansēto daļu projektu īstenošanai (kods 18812) Ls165323,00
3. pašvaldības budţetā saľemtās valsts budţeta dotācijas (kods 18.610) Ls
5510.00 (1.klašu audzēkľu ēdināšana)
4. pašvaldības budţetā saľemtās valsts budţeta dotācijas (kods 18.610) Ls
9374.00 (mācību grāmatas)
5. maksas pakalpojumiem (kods 21.000) par Ls 38132.00
6. kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budţetā par valsts budţeta
finansējuma daļu ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai (kods 18.822)
par Ls 3501.00
II Pamatbudžetā palielināt finansējumu
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1. Projektam "Bērnu un jauniešu interesēm kvalitatīvas vides uzlabošana jauniešu centrā
Praulienā” pakalpojumu apmaksai (kods 2200) par Ls 1270.00
2. Projektam „Infrastruktūras un mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Dzelzavas speciālā internātskolā” kapitāliem remontiem, rekonstrukcijai (kods 5250) par Ls
7991.00
3. Palielināt finansējumu pašvaldībām pamatizglītības iestāţu skolēnu ēdināšanai (kods 2300) par
Ls 5510.00
t.sk. Madonai par Ls 1375.00
Aronas pagasta pārvaldei par Ls 269.00
Barkavas pagasta pārvaldei par Ls 151.00
Bērzaunes pagasta pārvaldei par Ls 135.00
Dzelzavas pagasta pārvaldei par Ls 151.00
Kalsnavas pagasta pārvaldei par Ls 1202.00
Lazdonas pagasta pārvaldei par Ls 0.00
Liezēres pagasta pārvaldei par Ls 202.00
Ļaudonas pagasta pārvaldei par Ls 1202.00
Mārcienas pagasta pārvaldei par Ls 134.00
Mētrienas pagasta pārvaldei par Ls 84.00
Ošupes pagasta pārvaldei par Ls 168.00
Praulienas pagasta pārvaldei par Ls 269.00
Sarkaľu pagasta pārvaldei par Ls 84.00
Vestienas pagasta pārvaldei par Ls 84.00
4. Projektam „Kultūras pieminekļa „Dzelzavas pils” logu vienkāršotā renovācija” palielināt
finansējumu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai (kods 5200) par Ls 13053.00 no
aizľēmuma Valsts kasē.
5. Projektam „Lazdonas ciema Dārza ielas un apgaismojuma rekonstrukcija” palielināt
finansējumu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai (kods 5200) par Ls 82595.00 no
aizľēmuma Valsts kasē.
6. Projektam „Telpu labiekārtošana Lazdonas jauniešu brīvā laika pavadīšanai” pakalpojumu
apmaksai (kods 2200) par Ls 2100.00
7. Projektam „Tiesnešu un loģistikas centra ēku jaunbūve sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils””
palielināt finansējumu nepabeigtajai būvniecībai (kods 5200) par Ls 319406.00 no aizľēmuma
Valsts kasē.
8. Projektam „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” palielināt finansējumu nepabeigtajai
būvniecībai (kods 5200) par Ls 102692.00
9. Palielināt finansējumu novada izglītības iestādēm mācību grāmatu iegādei (kods 5200) par Ls
9374.00
t.sk. Madonas pilsētas 1.vidusskolai par Ls 1115.00
Madonas pilsētas 2.vidusskolai par Ls 342.00
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Kusas pamatskolai par Ls 209.00
Barkavas pamatskolai par Ls 148.00
Bērzaunes pamatskolai par Ls 113.00
Dzelzavas pamatskolai par Ls 131.00
Kalsnavas pamatskolai par Ls 240.00
Lazdonas pamatskolai par Ls 68.00
Liezēres pamatskolai par Ls 133.00
Ļaudonas vidusskolai par Ls 230.00
Mārcienas pamatskolai par Ls 92.00
Mētrienas pamatskolai par Ls 67.00
Ošupes pamatskolai par Ls 81.00
Praulienas pamatskolai par Ls 141.00
Sarkaľu pamatskolai par Ls 97.00
Vestienas pamatskolai par Ls 107.00
Madonas pilsētas PII „Kastanītis” par Ls 338.00
Madonas pilsētas PII „Priedīte” par Ls 901.00
Madonas pilsētas PII „Saulīte” par Ls 1302.00
Aronas pagasta PII „Sprīdītis” par Ls 188.00
Barkavas pagasta PII „Ābelīte” par Ls 175.00
Bērzaunes pagasta PII „Vārpiľa” par Ls 526.00
Dzelzavas pagasta PII „Rūķis” par Ls 225.00
Kalsnavas pagasta PII „Lācītis Pūks” par Ls 451.00
Lazdonas pamatskolas PI grupas par Ls 150.00
Liezēres pamatskolas PI grupas par Ls 263.00
Ļaudonas pagasta PII „Brīnumdārzs” Ls 326.00
Praulienas pagasta PII „Pasaciľa” par Ls 639.00
Degumnieku pamatskolas PI grupas par Ls 163.00
Mētrienas pamatskolas PI grupas par Ls 100.00
Mārcienas pamatskolas PI grupas par Ls 150.00
Sarkaľu pamatskolas PI grupas par Ls 75.00
Vestienas pamatskolas PI grupas par Ls 88.00
10. Paredzēt pievienotās vērtības nodokļa samaksai (kods 2500) Ls 38132.00
III Pārkārtot budžeta līdzekļus
1. Madonas Valsts ģimnāzijai palielināt ēku, būvju un telpu remontam (kods 2241) paredzētos
līdzekļus par Ls 2625.00, pārējo pakalpojumu apmaksai (kods 2279) paredzētos līdzekļus par Ls
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300.00, samazināt ēku, būvju un telpu remontmateriālu iegādei (kods 2351) paredzētos līdzekļus
par Ls 2925.00
IV Ziedojumos un dāvinājumos
Palielināt ieľēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem no juridiskām personām par Ls 5115,00
un fiziskām personām par Ls 50.00.
Palielināt plānotos izdevumus Bērnu un jaunatnes sporta skolai pakalpojumu apmaksai (kods
2200) par Ls 3955.00
Palielināt plānotos izdevumus Ceļa meklētāju klubam pakalpojumu apmaksai (kods 2200) par Ls
450.00
Palielināt plānotos izdevumus projektam „Iekustini kvartālu” pakalpojumu apmaksai (kods 2200)
par Ls 260.00
Palielināt plānotos izdevumus Madonas novada sporta veterānu klubam pakalpojumu apmaksai
(kods 2200) par Ls 500.00
44. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Madonas
novada pašvaldības 2011.gada budžetu”
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,
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22 „Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada
budţeta grozījumiem” (Pielikumā)
45. Par zemesgabala ar adresi Gaujas iela 13, Madona daļas iznomāšanu
ZIĽO: Evita ZĀLE - Juridiskās nodaļas vadītāja
Madonas novada pašvaldība 2011.gada 23.augustā ir saľēmusi SIA „Agro Food Holding
Lily” iesniegumu (reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.1/11/2289) ar lūgumu iznomāt ar apbūves tiesībām
pašvaldībai piederošo zemes gabalu Gaujas ielā 13/17 (kadastra Nr.70010010620) baseina,
ekorestorāna un bērnu rotaļu laukuma izbūvei.
Madonas novada pašvaldības nekustamais īpašums ar adresi Gaujas iela 13, Madona,
Madonas novads sastāv no apbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 11116 kv.m (kadastra Nr.7001
001 0620) un 1 ēkas – Madonas sporta centrs.
Saskaľā ar Madonas pilsētas teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma atļautais izmantošanas
mērķis – nekomerciālās apbūves iestāţu teritorija – zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes,
ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo publiskiem, sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem, un
ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, sporta, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās
aprūpes vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes.
Ľemot vērā to, ka uz zemes gabala atrodas pašvaldībai piederoša ēka, pašvaldībai ir iespējams
iznomāt nekustamā īpašuma daļu – ēkai pieguļošu neapbūvētu zemesgabalu 4131 kv.m platībā ar
apbūves tiesībām, nosakot apbūves mērķi – publiska peldbaseina būvniecība.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz LR Ministru Kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, ľemot vērā Madonas novada
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pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Ruta VIZĀNE,
Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Nodot nomā ar apbūves tiesībām pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Gaujas iela 13,
Madona (kadastra Nr.7001 001 0620) daļu – neapbūvētu zemesgabalu ar kopējo platību 4131
kv.m (saskaľā ar pievienoto plānu), nosakot nomas līguma termiľu – 10 gadi un zemesgabala
apbūves mērķi – publiska peldbaseina būvniecība.
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai veikt informācijas par iznomājamo nekustamā īpašuma daļu neapbūvētu zemesgabalu izvietošanu LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” noteiktajā kārtībā.
Lēmums nosūtāms: Administratīvā nodaļa, Juridiskā nodaļa, SIA „Agro Food Holding Lily”.
46. Par deleģējuma līguma slēgšanu
ZIĽO: ANDREJS CEĻAPĪTERS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A.Ceļapīters informē, ka saskaľā ar likuma „Ģeotelpiskās informācijas likums” 13.panta sestajā
daļā noteikto, vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu
administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmākADTI) datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju
ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieľemšanas kārtību. Pašvaldībai, saskaľā ar
likuma „Ģeotelpiskās informācijas likums” 13.panta septītajā daļā noteikto, ir tiesības deleģēt tai
uzdotos pienākumus ADTI uzturēšanā, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajā kārtībā. Līdz šim bija spēkā 2010.gadā ar VZD noslēgtais deleģējuma līgums, taču tas,
saskaľā ar VZD 10.05.2011. vēstuli Nr.2-04/699, tas netiks pagarināts. Pašvaldībai ne vēlāk kā līdz
2011.gada 31.decembrim ir vai nu jāpārľem pašai ADTI datu bāzes uzturēšana, piesaistot atbilstošas
kvalifikācijas speciālistus, vai jāslēdz deleģējuma līgums ar kādu no komercsabiedrībām, kas sniedz
šādus pakalpojumus.
Laikā kopš minētās VZD vēstules saľemšanas pašvaldībā ir saľemti pieci piedāvājumi uzturēt
pašvaldības ADTI datu bāzi – no SIA „GEO Mērniecība” (27.05.2011.), SIA „Mērniecības datu
centrs” (13.06.2011.), SIA „Zemes dati” (14.06.2011.), SIA „Baustelle” (27.06.2011) un SIA
„Ģeotelpiskie risinājumi”. Visos piedāvājumos ir paredzēts, ka tiek nodrošināta ADTI datu bāzes
uzturēšana atbilstoši likumdošanas prasībām un ADTI nodošana pašvaldībai bez maksas. Salīdzinot
pretendentu piedāvātos pakalpojumu izcenojumus (SIA „Zemes dati” izcenojumus nebija
pievienojusi), zemākie izcenojumi ir SIA „GEO Mērniecība”.
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies sniegto informāciju un deputātu izteiktos
viedokļus, pamatojoties uz likuma „Ģeotelpiskās informācijas likums” 13.panta septīto daļu,
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēgt deleģējuma līgumu ar SIA „GEO
Mērniecība” par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu.
2. Par kontaktpersonu Madonas novada pašvaldībā par līguma sagatavošanu un noslēgšanu
noteikt Juridiskās nodaļas vadītāju Evitu ZĀLI.
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3. Apstiprināt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturētāja Madonas
novadā maksas pakalpojumu izcenojumus.
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA Geo SIJA 23.08.2011. iesniegumu Nr.
MNP\2.1.3.2.\11\2294 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Akas” kadastra
apzīmējums 70900040231 Sarkaľu pagastā, Madonas novadā robeţu sadalīšanai.
Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma”
19.panta otro daļu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Akas” zemes vienības kadastra
Nr.70900040231 sadalīšanai.
2. Zemes gabalam 2,6ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1002- noliktavu apbūve.
2.1. Zemes gabalam 2,6 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
11020205 –līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos -ha.
11020104 - līdz 10km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – ha.
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar reģionālajiem valsts autoceļiem – 1,21ha.
1202030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,41ha.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā
arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20kv – 0,50ha.
12010102 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas dziļāk par 2m – 0,04ha.
120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,16ha.
120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju
– 0,02ha.
160606 – aizsargjoslas teritorija ap atklātiem notekūdeľu attīrīšanas filtrācijas laukiem -2,60ha.
3. Atdalāmajam zemes īpašumam ar zemes vienībām 0,7ha. platībā noteikt zemes lietošanas
mērķi 0303–upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju
apbūve.
3.1. Atdalāmajam zemes gabalam 0,7 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
11020205 –līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos -0,06ha.
110503 – tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0,02ha.
11020104 - līdz 10km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos –0,35 ha.
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar reģionālajiem valsts autoceļiem – 0,09ha.
1202030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,05ha.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā
arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20kv – 0,02ha.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā
arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20kv – 0,10ha.
160606 – aizsargjoslas teritorija ap atklātiem notekūdeľu attīrīšanas filtrācijas laukiem - 2,60ha.
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4. Atdalītajam zemes īpašumam 0,7 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Iţupīte”, Sarkaľu
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.
48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi VSIA Latvijas Valsts mērnieks 31.08.2011.
iesniegumu Nr. MNP\2.1.3.1.\11\2368 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala
„Driģenes” Vestienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu.
Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma”
19.panta otro daļu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Driģenes” zemes vienības
kadastra Nr.70960100018.sadalīšanai.
2. Zemes gabalam 11,5ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.1. Zemes gabalam 11,5 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1ha.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar
nominālo spriegumu līdz 20kv – 0,01ha.
3. Atdalāmajam zemes gabalam 5,6ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201–zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
3.1. Atdalāmajam zemes gabalam 5,6 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,2ha
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,6ha
150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1ha
4. Atdalītajam zemes īpašumam 5,6 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Driģenes 3”, 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.
49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA Ametrs 08.09.2011. iesniegumu Nr.
MNP\2.1.3.1.\11\2448 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Ješkas” Dzelzavas
pagastā, Madonas novadā sadalīšanu.
Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma”
19.panta otro daļu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
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KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Ješkas” zemes vienības kadastra
Nr.70500050088.sadalīšanai.
2. Zemes gabalam 2,1ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.1. Zemes gabalam 2,1 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu, valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar
nominālo spriegumu līdz 20kv.
3. Atdalāmajam zemes gabalam 5,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201–zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
3.1. Atdalāmajam zemes gabalam 5,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
Apgrūtinājumu nav.
4. Atdalītajam zemes gabalam 5,0 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Ziľģes”, 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.
50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA Ametrs 12.09.2011. iesniegumu Nr.
MNP\2.1.3.1.\11\2485 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Bokāni” Dzelzavas
pagastā, Madonas novadā sadalīšanu.
Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma”
19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Bokāni” zemes vienības kadastra
Nr.70500020021.sadalīšanai.
2. Zemes gabalam 4,0ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.1. Zemes gabalam 4,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.
110909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ľemšanas vietu.
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts reģionālajiem autoceļiem.
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos.
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3. Atdalāmajam zemes gabalam 23,0ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.1. Atdalāmajam zemes gabalam 23,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.
110909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ľemšanas vietu.
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts reģionālajiem autoceļiem.
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.
14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos.
1503 – ceļa servitūti.
4. Atdalītajam zemes gabalam 23,0 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Bokānu lauki”,
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.
51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA Ametrs 19.09.2011. iesniegumu Nr.
MNP\2.1.3.1.\11\2565 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Burtnieki”
Mētrienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu.
Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma”
19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Burtnieki” zemes vienības
kadastra Nr.7076001022.sadalīšanai.
2. Zemes gabalam 42,0ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.1. Zemes gabalam 42,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu V920.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gausvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz
20kv.
11020104 – Odaţa – Alksna upes aizsargjoslas teritorija.
110502 – Odaţa – Alksna upes tauvas joslas teritorija.
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar reģionālo autoceļu P62.
160201 – zemes īpašniekam nepiederošas būves.
3. Zemes gabalam 8,1ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.1. Zemes gabalam 8,1 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu V920.
4. Atdalāmajam zemes gabalam 6,0ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.1. Atdalāmajam zemes gabalam 6,0 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu V920.
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gausvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz
20kv.
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5. Atdalītajam zemes gabalam 6,0 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Vecie Opsi”, Mētrienas
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.
52. Par turpmāko sadarbību ar SIA „Abrasiv” ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu
rekonstrukcija” ietvaros noslēgtā līguma Nr.1.2-4/8-10 ieviešanā
ZIĽO: Nauris VOLKOVS – Attīstības nodaļas vadītājs
ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija” projekta vadītājs N.Volkovs paskaidro,
ka 2011.gada 22.septembrī beidzas ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija” ieviešanas
termiľš. Projekts paredzēja vairāku Madonas pilsētas ielu rekonstrukciju, t.i. Kalna, Kalēju, Augu,
Akmeľu, M.Riekstas, Valdemāra bulvāra (posmā no Skolas līdz Raiľa iela), Veidenbauma, Ausekļa
un Daugavas ielas.
Būtiskas problēmas projekta ieviešanā ir radījusi firma „Abrasiv”, kas kopš 2010.gada
februāra mēneša darbu trīs Madonas pilsētas ielu (Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas)
rekonstrukcijā ir veikusi darbus tikai par 27 %. Neskatoties uz patstāvīgiem solījumiem, ka darbi no
uzľēmēja puses tiks izpildīti, šodien var precīzi apgalvot, ka Uzľēmējs nevar pabeigt darbus līdz
ERAF projekta termiľa beigām, kas pašvaldībai var draudēt ar būtiskiem finanšu zaudējumiem,
saskaľā ar noslēgto vienošanos par ERAF projekta ieviešanu.
Sīkāka informācija par Uzľēmēja darbību visā līguma izpildes laikā izklāstīta N.Volkova
07.09.2011 iesniegumā.
Riski pastāv arī ERAF projekta ietvaros noslēgtā līguma ar PS „Svente holding” un
„Valmeks” par Akmeľu ielas rekonstrukciju pabeigšanu, tomēr operatīvi strādājot Uzľēmējs šo
līguma var pabeigt līdz projekta beigu termiľam
Noklausījusies N.Volkova ziľojumu un sniegtās atbildes uz jautājumiem, ľemot vērā deputātu
sniegtos komentārus, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, , Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – 1 (Andris SAKNE), Madonas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz 2010.gada 4.februārā Uzľēmuma līguma Nr.1.2-4/8-10 „Par Madonas
pilsētas Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielu rekonstrukcijas darbu izpildi” 18.2.3.punktu
un 18.2.4.punktu vienpusēji izbeigt līguma darbību ar SIA „Abrasiv”, reģ.Nr.40003920079
sākot ar 2011.gada 23.septembri.
2. Pamatojoties uz 2010.gada 4.februārā Uzľēmuma līguma Nr.1.2-4/8-10 „Par Madonas
pilsētas Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielu rekonstrukcijas darbu izpildi” 18..3.punktu
uzdot SIA „Abrasiv”, reģ.Nr. 40003920079, līdz 2011.gada 30.septembrim sakārtot būvdarbu
vietas un nodot Madonas novada pašvaldībai visu līdz šim brīdim esošo būvdarbu izpildes
dokumentāciju.
3. Uzdot Madonas novada pašvaldības domes projekta vadības grupai līdz 27.09.2011 sagatavot
tehniskās specifikācijas atlikušo darbu iepirkumam.
4. Uzdot Madonas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisijai steidzamības kārtībā
organizēt paātrinātu iepirkuma procedūru atlikušo darbu izpildei.
53. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
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Saskaľā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 24.02.2011. rīkojumu Nr.87 „Par valsts budţeta
apakšprogrammā 01.06.00 „Mācību literatūras iegāde ES dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai no
1.klases un Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai ar 2011.gada 1.septembri” paredzēto
valsts budţeta līdzekļu sadali mācību literatūras iegādei 2011.gadam” un Madonas novada
pašvaldības Izglītības nodaļas izstrādāto valsts budţeta līdzekļu sadales projektu, noklausījusies
S.SERŢĀNES sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,
Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV,
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Sadalīt 2011.gadam Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu mācību literatūras iegādei ES dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai no 1.klases
paredzētos valsts budţeta līdzekļus LVL 1562,00.
2. Sadalīt 2011.gadam Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu mācību literatūras iegādei Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai
paredzētos valsts budţeta līdzekļus LVL 1752,00.
2011.gadam Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāţu mācību literatūras iegādei ES dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai no 1.klases un Latvijas
vēstures mācību priekšmeta ieviešanai paredzēto valsts budţeta līdzekļu sadales saraksts pievienots
protokolam.
54. Par mācību līdzekļu iegādei paredzēto līdzekļu sadali 2011.gadam
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Saskaľā ar Valsts izglītības satura centra noslēgto 20.07.2011. par mācību līdzekļu iegādei
izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem paredzēto līdzekļu
sadali 2011.gadam un Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas izstrādāto līdzekļu sadales
projektu, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Sadalīt 2011.gadam Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības un vispārējās
pamata izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei paredzētos līdzekļus LVL 6060,00.
2011.gadam Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības un vispārējās pamata
izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas
izglītības vecuma bērniem paredzēto līdzekļu sadales saraksts pievienots protokolam.
55. Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2011.gada septembra, oktobra, novembra un
decembra mēnesim
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Saskaľā ar Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un saskaľā Madonas novada pašvaldības noteikumiem „Kārtība par valsts budţeta
mērķdotācijas aprēķinu un sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu
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gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai”
(19.01.2010., protokols Nr.2; 1.p.) un Izglītības nodaļas aprēķiniem pedagogu tarifikācijām,
noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.Sadalīt Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL 684960,00.
2. Iedalīt Dzelzavas speciālajai internātpamatskolai pedagoģisko darbinieku darba samaksai un
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL 70680,00 un
pārējiem izdevumiem mērķdotāciju LVL 42689,00.
Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
paredzētās mērķdotācijas sadales 2011.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim
saraksti pievienoti protokolam.
56. Par Madonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās
mērķdotācijas sadale 2011.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Saskaľā ar Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un saskaľā Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas aprēķiniem pedagogu
tarifikācijām, ľemot vērā Interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisijas ieteikumu, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
1. Sadalīt Madonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL
32198,00.
Madonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas
sadales 2011.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim saraksts pievienots
protokolam.
57. Par mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembra, oktobra, novembra un
decembra mēnesim
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Saskaľā ar Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
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SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
Sadalīt Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju LVL 58848,00
Madonas novada pašvaldības izglītības iestāţu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2011.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim sadales saraksts
pievienots protokolam.
58. Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pamatskolas darbībai Inovatīvās pieredzes skolu
tīkla ietvaros
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Izskatījusi Kalsnavas pamatskolas direktores G.LAPSAS iesniegumu (reģistrēts Madonas
novada pašvaldībā 06.09.2011. Nr. MNP/2.1.3.2./11/2415), ľemot vērā Madonas novada pašvaldības
domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
1. Piešķirt finansējumu LVL 1020,73 apmērā darbībai Inovatīvās pieredzes skolu tīklā
2011./2012.m.g. 1.semestrim no budţetā nesadalītajiem līdzekļiem.
2. Kalsnavas pagasta pārvaldei nodrošināt transportu.
3. Plānojot 2012.gada Kalsnavas pamatskolas budţetu paredzēt finansējumu darbībai
Inovatīvās pieredzes skolu tīklā 2011./2012.m.g. 2.semestrim un 2012./2013.m.g. 1.semestrim.
59. Par finansējuma piešķiršanu mācību grāmatu iegādei
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu,
noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
1. Piešķirt finansējumu mācību grāmatu iegādei no 2011.gada budţetā izglītības pasākumiem mācību
grāmatu iegādei paredzētajiem līdzekļiem:
1.1. Madonas Valsts ģimnāzijai – LVL 633,00, matemātikas 11.kl. un 12.kl., un bioloģija vidusskolai
mācību grāmatu iegādei;
1.2. Ļaudonas vidusskolai - LVL 475,00, matemātikas 10.kl.; 11.kl.; 12.kl., bioloģijas 10.kl. un
ķīmijas 10.kl. un 12.kl. mācību grāmatu iegādei;
1.3. Degumnieku pamatskolai – LVL 39,00, Latvijas ģeogrāfija 9.kl. mācību grāmatu iegādei;
1.4. Dzelzavas pamatskolai – LVL 108,00, informātikas pamatskolai 5.;6.;7.kl. mācību grāmatu
iegādei;
1.5. Mārcienas pamatskolai – LVL 132,00, bioloģijas 7.kl. un bioloģijas 9.kl. mācību grāmatu
iegādei;
1.6. Kusas pamatskolai – LVL 83,00 latviešu val. 1.kl. mācību grāmatu iegādei.
60. Par A.Š. dalību Vispasaules krievu valodas festivālā Sanktpēterburgā
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
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Izskatījusi Madonas Valsts ģimnāzijas skolotājas A.ŠMEISAS iesniegumu (reģistrēts
Madonas novada pašvaldībā 17.08.2011. Nr.MNP/2.1.3.6./11/500), ľemot vērā Madonas novada
pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto
informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda
MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS,
Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV,
ATTURAS – NAV:
Komandēt Madonas Valsts ģimnāzijas skolotāju A.Š. dalībai Vispasaules krievu valodas festivālā
Sanktpēterburgā no 2011.gada 29.oktobra līdz 3.novembrim, sedzot ceļa un nakšľošanas
izdevumus pēc faktiskajām izmaksām izglītības pasākumiem metodiskajam darbam
paredzētajiem līdzekļiem.
61. Par sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu 2011./2012.m.g. Madonas pilsētā
deklarētajiem skolēniem, kuri mācās Lazdonas pamatskolā un Lazdonas pagastā deklarētajiem
skolēniem, kuri mācās Madonas pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.-9.klasē
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Saskaľā ar noteikumu ”Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāţu izglītojamajiem” (24.09.2009., protokols
Nr.11; 18.p.), ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu,
noklausījusies S.SERŢĀNES, sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
Veikt sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu 2011./2012.gadā, saskaľā ar noteikumu
”Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības iestāţu izglītojamajiem” 4. punktu (24.09.2009., protokols Nr.11; 18.p), Madonas
pilsētā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās Lazdonas pamatskolā un Lazdonas pagastā deklarētajiem
skolēniem, kuri mācās Madonas pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.-9.klasē.
62. Par ceļa izdevumu apmaksu
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Izskatījusi Barkavas pamatskolas direktora N.DZELMES iesniegumu (reģistrēts Madonas
novada pašvaldībā 31.08.2011., Nr.MNP/2.1.3.2./11/2362), ľemot vērā Madonas novada pašvaldības
domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET – 1 (Andris SAKNE), ATTURAS – NAV:
Nepiešķirt ceļa izdevumu apmaksu uz Barkavas pamatskolu Praulienas pagastā deklarētajiem
XXX.
63. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas mākslas skolai pedagogu darba samaksai
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Izskatījusi Madonas mākslas skolas direktores M.ZEIMULES iesniegumu (reģistrēts Madonas
novada pašvaldībā 19.09.2011., Nr.MNP/2.1.3.2./11/2567), ľemot vērā Madonas novada pašvaldības
domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta
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LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
Piešķirt Madonas mākslas skolas pedagogu darba samaksai LVL 504,86 apmērā no budţetā
no nekustamā īpašuma nodokļa pārpildes.
64. Par grozījumiem 27.01.2011. lēmumā „Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju darba samaksas apstiprināšanu” (prot.Nr.2; 15.p.) un grozījumiem Madonas
novada pašvaldības domes 31.01.2011. lēmumā (Protokols Nr.3, 4.p.) „Par grozījumiem
Madonas novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstos”
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu,
noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts
ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET NAV, ATTURAS – NAV:
1. Palielināt Dzelzavas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķis” vadītājas slodzi no 0,5 uz 0,6
un apstiprināt darba samaksu 287,00 lati mēnesī ar 2011.gada 1.septembri.
2. Samazināt Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas slodzi no 0,8
uz 0,6 un apstiprināt darba samaksu 287,00 lati mēnesī ar 2011.gada 1.novembri.
65. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.01.2011. lēmumā (Protokols Nr.3,
4.p.) „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstos”
ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja
Izskatījusi Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciľa” vadītājas
D.MADERNIECES iesniegumu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un
kultūras komitejas ieteikumu, noklausījusies S.SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE,
Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
1. Palielināt logopēda slodzi no 0,5 uz 1,00 - alga mēnesī Ls 272,00 ar 2011.gada
1.septembri;
2.Palielināt saimniecības vadītāja slodzi no 0,5 uz 0,7 – alga mēnesī Ls147,00 ar 2011.gada
1.septembri;
3. Palielināt pirmsskolas izglītības skolotāja slodzi par 0,2 – alga mēnesī Ls 54,04 ar 2011.gada
1.septembri;
4. Piešķirt papildus finansējumu atalgojumam un sociālā nodokļa apmaksai Ls 1153,54 apmērā
no Praulienas pagasta pārvaldes budţeta.
66. Par domes lēmuma atcelšanu protokols Nr. 12;3.p. kredīta ľemšanu projekta „Laivu
piestātnes ierīkošana Lubāna ezerā” (LAD līguma Nr. 10-05-Z20400-000006) realizācijai
ZIĽO: Indra KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes Indras
Kārkliľas sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns
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RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 2011. gada 30. jūnija lēmumu protokols Nr. 12; 3.p.
„Laivu piestātnes ierīkošana Lubāna ezerā” (LAD līguma Nr. 10-05-Z20400-000006) realizācijai.
67. Par kredīta ľemšanu projekta „Laivu piestātnes ierīkošana Lubāna ezerā” (LAD līguma
Nr. 10-05-Z20400-000006) realizācijai
ZIĽO: Indra KĀRKLIĽA – Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
Noklausījusies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes Indras
Kārkliľas sniegto informāciju, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Valentīns
RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV:
1. Projekta „Laivu piestātnes ierīkošana Lubāna ezerā” (LAD līguma Nr. 10-05-Z20400000006) priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt aizľēmumu Latvijas
Republikas Valsts kasē 13 618,08 LVL apmērā ar atmaksas termiľu 5 gadi ar Valsts kases
noteikto procentu likmi.
2. Aizľēmumu izľemt 2011. gada septembra mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.
3. Lūgt pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt
aizľēmumu ľemšanu LVL 13618,08 (trīspadsmit tūkstoši seši simti astoľpadsmit lati un 08
santīmi) projekta „Laivu piestātnes ierīkošana Lubāna ezerā” (LAD līguma Nr. 10-05Z20400-000006) priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai, aizľēmumu ľemot
Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi un aizľēmuma atmaksas termiľu 5 gadi ar
atlikto maksājumu 1 gads.
4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu.
68. Par projekta iesniegumu iesniegšanu Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātajā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
ZIĽO: Jānis MELNUPS – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists
Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies J. MELNUPA sniegto informāciju,
Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, PAR – 14 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, , Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards
SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris
ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – 1 (Bruno KOKARS):
Jautājumu izľemt no sēdes darba kārtības.
69. Par Madonas novada pašvaldības mantisko ieguldījumu SIA „DZELZAVA” pamatkapitālā
ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
2011.gada 27.janvārī Madonas novada domes sēdē tika pieľemts lēmums izslēgt no Dzelzavas
pagasta pārvaldes pamatlīdzekļus, kas tika nodoti Madonas novada pašvaldībai un tās bilancē
iegrāmatoti pārvērtēti pamatlīdzekļi Ls 32 100,00. Ar lēmumu tika nolemts Madonas novada
pašvaldībai projekta „Madonas novada Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciema ūdenssaimniecības
attīstība" īstenošanai ieguldīt pamatlīdzekļus SIA „Dzelzava" pamatkapitālā:
- Ūdenstornis - LVL 8400,00;
- Artēziskā aka - LVL 700,00;
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- Artēziskā aka - LVL 400,00;
- Centra ūdensvads - LVL 4200,00;
- Ūdens tīkli - LVL 11800,00;
- Ūdensvads Lauku ielā - LVL 1800, 00;
- Līvānu māju ārējie tīkli - LVL 4800,00;
Kopā LVL 32100, 00.
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus
līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, KASPASR UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV,
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt SIA „Dzelzava" pamatkapitālu par LVL 32 100,00. projekta „Madonas novada
Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciema ūdenssaimniecības attīstība" īstenošanai Madonas novada
pašvaldībai izdarot šādu mantisko ieguldījumu pamatkapitālā:
- Ūdenstornis - LVL 8400,00;
- Artēziskā aka - LVL 700,00;
- Artēziskā aka - LVL 400,00;
- Centra ūdensvads - LVL 4200,00;
- Ūdens tīkli - LVL 11800,00;
- Ūdensvads Lauku ielā - LVL 1800, 00;
- Līvānu māju ārējie tīkli - LVL 4800,00;
Kopā LVL 32 100,00.
2. Palielināt SIA „Dzelzava” pamatkapitālu par mantiskā ieguldījuma vērtību LVL 32100,00
1. SIA „Dzelzava” kapitāla daļu turētāja pārstāvim E.Vaskim viena mēneša laikā nodrošināt visu
darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas
Republikas Uzľēmumu reģistrā un tā informēšanu par SIA „Dzelzava” pamatkapitāla izmaiľām
un grozījumiem Statūtos.
70. Par informāciju par iznomājamiem pašvaldībai valdījumā vai turējumā esošiem
neapbūvētiem zemesgabaliem
ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaľā ar 30.10.2007. MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir nepieciešams publiskot informāciju par iznomājamiem
Madonas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem.
Noteikumu 15.punkts, nosaka, ka Valsts institūcijas informāciju ievieto attiecīgās valsts
institūcijas oficiālajā mājas lapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās
valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības
domes ēkā. Noteikumu 16.punkts nosaka, ka 15.punktā minētās informācijas publiskošana nav
obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām:
1) zemesgabali, kuri ir starpgabali;
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2) zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma
„Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam;
3) zemesgabali, kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā sakľu (ģimenes) dārzu ierīkošanai.
Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu, ľemot vērā izteiktos priekšlikumus,
Madonas novada pašvaldības domes Teritoriālo un vides jautājumu komitejas ieteikumus, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,
KASPASR UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošo neapbūvēto
zemesgabalu sarakstu, kuri zemesgabali varētu tikt nodoti nomā. Sarakts pievienots
pielikumā.
2. Attiecīgajam pagasta pārvaldes vadītājam un Madonas pilsētas pārvaldniekam nodrošināt
informācijas publiskošanu par pagasta vai pilsētas teritorijā iznomājamiem neapbūvētiem
zemesgabaliem.
Pašvaldības valdījumā vai turējumā esošo neapbūvēto zemesgabalu sarakstu
ARONAS PAGASTS

Zemesgabala adrese
„Lejas Pumpi” Aronas
pagasts
„Gundegas” Aronas
pagasts
„Aparēni” Aronas pagats
„Draviľas” Aronas
pagats
„Blāzmas” Aronas
pagasts
„Gailīši” Aronas pagasts

Kadastra Nr.

Zemesgabala
platība
ha

7042 002 0185

1.3

Lauksaimniecība

7042 005 0139

8.4

Lauksaimniecība

7042 006 0518

2.0

Lauksaimniecība un
meţsaimniecība

7042 006 0570

2.5

Lauksaimniecība

7042 007 0087

3.2

Lauksaimniecība un
meţsaimniecība

7042 008 0100

5.0

Lauksaimniecība

Zemesgabala atļautā
izmantošana

Zemesgabala
iznomāšanas mērķis
(tai skaitā ar apbūves
vai bez apbūves
tiesībām)
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām

DZELZAVAS PAGASTS

Zemesgabala adrese

„Centrs”, Dzelzava,
Dzelzavas pagasts

Kadastra Nr.

Zemesgabala
platība ha

7050 005 0260

0,4

Zemesgabala atļautā
izmantošana

Zemesgabala
iznomāšanas mērķis
(tai skaitā ar apbūves,
vai bez apbūves
tiesībām)

Darījumu un
sabiedrisko objektu
apbūves teritorija

ĻAUDONAS PAGASTS
Zemesgabala adrese

Kadastra Nr.

Zemesgabala
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Zemesgabala

Zemesgabala

platība ha

Ļaudonas pagasts

atļautā izmantošana

7070-007-0301

0.5

Lauksaimniecība

7070-007-0231

2.0

Lauksaimniecība

7070-007-0200

1.0

Lauksaimniecība

7070-004-0117

1.14

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-004-0087

4.3

Lauksaimniecība

„Skujas” Ļaudonas
pagasts

7070-004-0146

1.5

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0330

1.0

Lauksaimniecība

„Krieviľi” Ļaudonas
pagasts

7070-007-0300

1.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0517

1.2

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0561

5.6

Lauksaimniecība

7070-003-0075

3.0

Lauksaimniecība

7070-003-0084

3.0

Lauksaimniecība

7070-007-0298

2.0

Lauksaimniecība

7070-007-0304

2.0

Lauksaimniecība

7070-007-0310

2.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-003-0075

3.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-003-0084

3.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-004-0087

4.3

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-004-0146

1.5

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0298

2.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0300

1.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0304

2.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0309

1.5

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0310

2.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0311

1.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0330

1.0

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0517

1.2

Lauksaimniecība

Ļaudonas pagasts

7070-007-0561

5.6

Lauksaimniecība

„Zemturi” Ļaudonas
pagasts
„Rāceľi” Ļaudonas
pagasts
„Palīgsaimniecība”
Ļaudonas pagasts

„Ceriľi” Ļaudonas
pagasts
„Dārzi”, Ļaudonas
pagasts
„Dārzi”, Ļaudonas
pagasts
„Ciľi”, Ļaudonas
pagasts
„Arāji”, Ļaudonas
pagasts
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iznomāšanas mērķis
(tai skaitā ar apbūves,
vai bez apbūves
tiesībām)
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez

Ļaudonas pagasts

7070-013-0211

1.8

zem ūdeľiem

Ļaudonas pagasts

7070-013-0213

1.4

zem ūdeľiem

Ļaudonas pagasts

7070-013-0221

5.0

zem ūdeľiem

Ļaudonas pagasts

7070-013-0152

2.2

zem ūdeľiem

apbūves tiesībām
zem ūdeľiem, bez
apbūves tiesībām
zem ūdeľiem, bez
apbūves tiesībām
zem ūdeľiem, bez
apbūves tiesībām
zem ūdeľiem, bez
apbūves tiesībām

MĀRCIENAS PAGASTS

Zemesgabala adrese

Kadastra Nr.

Zemesgabala
platība ha

70740040165

4,4

Lauksaimniecība

70740040130

4,0

Lauksaimniecība

70740040133

4,6

Lauksaimniecība

Baznīcas pļavas,
Mārcienas pagasts
Ūsmaľu aploks 2,
Mārcienas pagasts
Smilškalni 1, Mārcienas
pagasts

Zemesgabala
atļautā izmantošana

Zemesgabala
iznomāšanas mērķis
(tai skaitā ar apbūves,
vai bez apbūves
tiesībām)
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām

SARKAĽU PAGASTS
Zemesgabala
atļautā
izmantošana

Kadastra Nr.

Zemesgabala
platība ha

„Torľkalns”, Sarkaľu
pagasts

70900040060

2.6 ha

dīķsaimniecība

„Zeģi”, Sarkaľu pagasts

70900090090

2.5 ha

Lauksaimniecība

70900040260

2.1 ha

Lauksaimniecība

70900040165

2.0 ha

Lauksaimniecība

70900070093

0,6 ha

Lauksaimniecība

Zemesgabala adrese

Kadastra Nr.

Zemesgabala
platība ha

„Sulas” Ošupes pagasts

70820020061

0,6

Lauksaimniecība

70820040113

0,1

Lauksaimniecība

70820040210

0,2

Meţsaimniecība

„Sulas” Ošupes pagasts

70820040155

6,5

Lauksaimniecība

„Jaunkalni” Ošupes
pagasts

70820070037

1,5

Lauksaimniecība

Zemesgabala adrese

„Iebuļas”, Sarkaľu
pagasts
„Dīķmalas”, Sarkaľu
pagasts
„Skola”, Sarkaľu
pagasts

Zemesgabala
iznomāšanas mērķis (tai
skaitā ar apbūves, vai
bez apbūves tiesībām)
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām

OŠUPES PAGASTS

Oškalna iela 12 Ošupes
pagasts
„Jaunmurri” Ošupes
pagasts
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Zemesgabala
atļautā
izmantošana

Zemesgabala
iznomāšanas mērķis (tai
skaitā ar apbūves, vai
bez apbūves tiesībām)
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Bez apbūves
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām

„Šlotova” Ošupes
pagasts
„Zaļumiľi” Ošupes
pagasts
„Zaļumiľi” Ošupes
pagasts
„Pīlādţi” Ošupes
pagasts
„Zaļumi” Ošupes
pagasts
„Magones” Ošupes
pagasts
„Darbiľi” Ošupes
pagasts
„Zepi” Ošupes pagasts
„Kļaviľi” Ošupes
pagasts
„Kamenes” Ošupes
pagasts
„Čiekuri” Ošupes
pagasts
„Čiekuri” Ošupes
pagasts
„Zirnīši” Ošupes
pagasts
„Zirnīši” Ošupes
pagasts
Celtnieku iela 5 Ošupes
pagasts

70820070097

0,8

Lauksaimniecība

70820110113

0,6

Lauksaimniecība

70820120180

0,2

Lauksaimniecība

70820130283

0,4

Lauksaimniecība

70820130275

0,12

Lauksaimniecība

70820130244

2,0

Lauksaimniecība

70820130256

0,3

Lauksaimniecība

70820130262

0,08

Lauksaimniecība

70820130263

0,07

Lauksaimniecība

70820130292

0,07

Lauksaimniecība

70820130279

0,1

Lauksaimniecība

70820130280

0,1

Lauksaimniecība

70820130281

0,1

Lauksaimniecība

70820130282

0,13

Lauksaimniecība

70820130106

0,026

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām
Lauksaimniecība bez
apbūves tiesībām

71. Par „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem” Madonas novada
pašvaldības projektu izmaksu precizēšanu
ZIĽO: Gints HERMANIS - Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists
Madonas novada pašvaldība saľēma Latvijas Investīciju Attīstības aģentūras lēmumu par
apstiprinātiem projektiem:
1) Apstiprināts projekts 2010. gada 30. augustā, „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija
”Airītēs”, Sarkaľu pagastā” ident. Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/030, projekta kopējais
finansējums 84 899,31 t.i., ERAF – Ls 63 674,48, pašvaldības līdzfinansējums – LVL
21224,83;
2) Apstiprināts projekts 2010. gada 30. augustā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija
Melioratoru ielā – 1, Kusā” ident. Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/040, projekta kopējais
finansējums LVL 152 824, 99 t.i., pašvaldības līdzfinansējums – Ls 38 221,53 ;
3) Apstiprināts projekts 2011. gada 1. martā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriľu
ielā 1, Jaunkalsnavā” ident. Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/017 projekta kopējais finansējums
124 523,25 t.i., ERAF – 93 379,99, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 31 143,26.
Sākotnēji izstrādājot projekta pieteikumus, tika paredzēts, ka projekta ietvaros tiks izstrādāta
vienkāršotās renovācijas projekta dokumentācija. Taču pēc objekta tehniskās apsekošanas, lai
saľemtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu un tehnisko noteikumus projektēšanai, pēc projektētāja
secinājuma un tehniskās apsekošanas objektu apjomi neietilpa vienkāršotās renovācijas projekta
noteiktajos ierobeţojumos. Pēc pasūtītāja dotā uzdevumu projekta ietvaros tehniskā dokumentācija
tika pārstrādāta, kas būtiski sadārdzināja projektu.
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Noklausījušies Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālista Ginta Hermaľa
sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu, Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA,
Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Andris
SAKNE, Rihards SAULĪTIS, KASPASR UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS), PRET NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Airītēs”, Sarkaľu
pagastā” ident. Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/030 kopējas izmaksas Ls 118 242,78 t.i.,
– ERAF finansējums Ls 63 674,48, pašvaldības līdzfinansējums Ls 54 568,30;
2. Apstiprināt projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Melioratoru ielā – 1”
ident. Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/040, kopējās izmaksas Ls 180 825,44 t.i., ERAF – Ls
114 603,46, pašvaldības līdzfinansējums Ls 66 221,98;
3. Apstiprināt projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriľu ielā 1,
Jaunkalsnavā” ident. Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/017, kopējās izmaksas Ls 234 909,88 t.i., ERAF
finansējums – Ls 93 379,99, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 141 529,89
72. Par siltuma tarifu apstiprināšanas kārtību
ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – domes priekšsēdētāja vietnieks
2011.gada 19.martā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.205, kuri izdoti kā
grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem". MK noteikumu Nr. 205 3.punkts paredz, ka
Siltumenerģijas apgādē nepieciešams regulēt:
3.1. siltumenerģijas raţošanu iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu
megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu
gadā;
3.2. siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas
apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;
3.3. siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms
pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā."
No augstāk minētā izriet, ka vairums Madonas novada kapitālsabiedrību raţotā siltuma tarifs
nav nosakāms Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, bet gan pašvaldības noteiktajā kārtībā.
Noklausījusies Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka A.Lungeviča sniegto
informāciju, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE,
Rihards SAULĪTIS, KASPASR UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV,
ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Noteikt sekojošu kārtību, kādā tiek apstiprināti siltumenerģijas tarifi tiem Madonas novada
pašvaldības pakalpojumu sniedzējiem, kuru tarifu nenosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija:
1. Pašvaldības kapitālsabiedrība sagatavo siltumenerģijas tarifa projektu un to veidojošos
aprēķinus, un iesniedz pārvaldes vadītājam, kā arī informē patērētājus par paredzamajām
tarifa izmaiľām;
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2. Pagasta pārvaldes vadītājs izskata sagatavoto tarifa projektu gūst pārliecīgu par tā atbilstību
(nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertus vai jomas speciālistus);
3. Pagasta pārvaldes vadītājs rīko sabiedrisko apspriešanu ar iedzīvotājiem par paredzamajām
tarifa izmaiľām, pieaicinot pārstāvi no novada administrācijas;
4. Pārvaldes vadītājs sagatavo lēmuma projektu par tarifa apstiprināšanu un iesniedz to
izskatīšanai Teritoriālās un vides jautājumu komitejas sēdē;
5. Teritoriālā un vides jautājumu komiteja izskata sagatavoto lēmuma projektu un gūst pārliecību
par tā atbilstību (nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertus vai jomas speciālistus);
6. Lēmuma projekts tiek sagatavots izskatīšanai un galīgā lēmuma pieľemšanai Madonas novada
pašvaldības domes sēdē.
7. Madonas novada pašvaldības dome pieľem galīgo lēmumu par tarifa apstiprināšanu un tā
spēkā stāšanās termiľu (kas ir ne ātrāks par vienu kalendāro mēnesi pēc patērētāju
informēšanas par paredzētajām tarifa izmaiľām) vai nosūta atkārtotai izskatīšanai Teritoriālās
un vides jautājumu komitejas sēdē.
73. Par projekta "Tiesnešu un loģistikas centra ēku jaunbūves sporta un atpūtas bāzes
„Smeceres sils” teritorijā „Biatlona trasē” būvniecība" ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma
izpildes termiľu
ZIĽO: Elita STAUNE – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
E.Staune ziľo, ka projekta ietvaros veicamo būvdarbu iepirkuma (ID Nr.2010/57_ELFLA)
nolikumā bija nosacījums, ka darbi jāpabeidz līdz 30.08.2011. Tā kā iepirkums tika pārsūdzēts,
līgums Nr.2.4.6./06-11 „Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” rekonstrukcija – II un III kārtas
(Kompleksa loģistikas centrs 02) būvdarbi” ar būvuzľēmēju SIA „Madonas būve” tika noslēgts
24.03.2011 ar darbu izpildes termiľu – 30.09.2011. 20.09.2011 no būvuzľēmēja tika saľemts
iesniegums (pielikumā) ar lūgumu pagarināt Darbu izpildes termiľu līdz 30.11.2011.
Noklausoties E. Staunes sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,
KASPASR UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piekrist pagarināt Līgumā Nr.2.4.6./06-11 noteikto darbu izpildes termiľu līdz 2011.gada
30.novembrim.
74. Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un
„Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija”
ieviešanas un būvdarba Līguma „Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildi
Madonā, Raiľa ielā 17” izpildes termiľu.
ZIĽO: Elita STAUNE – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
E.Staune ziľo, ka Līgums Nr.1.2-4/7-09 ar SIA „CB” par Madonas PII „Saulīte”
rekonstrukcijas būvdarbiem tika noslēgts 02.11.2009. Līgumā noteikto darbu izpildes termiľš
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10.08.2010. Uzsākot būvdarbus tika konstatētas būtiskas kļūdas Tehniskajā projektā, t.i. pamatu
konstruktīvajos risinājumos. Sakarā ar to, ka konstatētās kļūdas no Autoruzrauga puses (SIA „Cers
projekti”) netika operatīvi novērstas, Madonas novada pašvaldība pagarināja Līgumizpildes termiľu
līdz 10.11.2010. 2010.gada vasaras sezonā tika atklātas kļūdas ēkas nesošo sienu un kolonu
konstruktīvajos risinājumos, un Autoruzraugs veica izmaiľas Tehniskajā projektā, kā rezultātā
pašvaldība 10.11.2010. bija spiesta atkārtoti pagarināt Līgumizpildes termiľu ar CIA „CB” līdz
2011.gada 30.jūnijam. 30.08.2011 Madonas novada pašvaldība saľēma no SIA „CB” vēstuli
(pielikumā), ar lūgumu pagarināt būvdarbu izpildes un nodošanas gala termiľu līdz 2012. gada
12.februārim, ar atliktajiem darbiem līdz 2012.gada 31.maijam.
2011.gada 18.augustā Madonas novada pašvaldība no Valsts reģionālās attīstības aģentūras
saľēma vēstuli ar lūgumu iesniegt skaidrojumu par pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte”
rekonstrukcijas būvdarbu izpildes termiľa pagarinājumu un tā atbilstību pretendenta SIA „CB”
iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam.
31.08.2011 Madonas novada pašvaldības Iepirkumu komisija veica atkārtotu Pretendenta SIA
„CB” piedāvājuma izvērtējumu iepirkumā ar ID Nr.MPD2009/05 un nolēma, ja līgumizpildes termiľš
tiek pagarināts līdz 2012.gada 12.februārim, ar atliktajiem darbiem līdz 2012.gada 31.maijam, t.i.
kopējais līgumizpildes termiľš - 31 mēneši (no 02.11.2009 līdz 31.05.2012), objektīvi nodalot laika
posmu (12.5 mēneši), kurā būvdarbi nav veikti no būvuzľēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, minētā
Pretendenta piedāvājums ir joprojām saimnieciski izdevīgākais. 02.09.2011 lēmums un iepirkumu
dokumentācija tika iesniegta VRAA atzinuma sniegšanai. Plānots, ka VRAA atzinumu izsniegs līdz
30.09.2011.
Noklausoties E. Staunes sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta
LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS,
KASPASR UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pieľemt zināšanai, SIA „CB” lūgumu pagarināt Nr.1.2-4/7-09 par Madonas PII „Saulīte”
rekonstrukcijas būvdarbiem noteikto Darbu izpildes termiľu un ēkas nodošanas ekspluatācijā gala
termiľu līdz 2012. gada 12.februārim, ar atliktajiem darbiem līdz 2012.gada 31.maijam
2. Gadījumā, ja VRAA sniegtais atzinumā netiks konstatēts publisko iepirkumu likuma pārkāpumi,
pagarināt Līguma izpildes termiľu līdz 2012. gada 12.februārim, ar atliktajiem darbiem līdz
2012.gada 31.maijam.
75. Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un
„Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija”
ieviešanas un būvdarba Līguma „Madonas PII „Saulīte” ietvaros veicamo PII „Saulīte”, Raiľa
ielā 17, Madonā rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu
ZIĽO: Elita STAUNE – projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
E.Staune ziľo, ka 30.06.2008 starp Madonas novada pašvaldību un SIA „Cers projekti” tika
noslēgts būvprojektēšanas līgums Nr.MPD1.2-3/78-08 par projektēšanas un autoruzraudzības darbu
izpildi PII „Saulīte” ēkas Madonā, Raiľa ielā 17 rekonstrukcijai. 01.04.2011 tika noslēgta Vienošanās
Nr. 2.4.5./389-11 pie būvprojektēšanas līguma, kurā kā līguma saistību pārľēmējs tika noteikts SIA
„C projekti”. Līgumā noteiktā samaksa par tehniskā projekta „PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcija Raiľa
ielā 17, Madonā” izstrādi – Ls 44250.00 un par autoruzraudzības darbu veikšanai visas būvniecības
laikā - Ls 6284.17 (koriģēta saskaľā ar izmaiľām PVN likmē). Kopējā līgumsumma – Ls 50 534.17.
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09.11.2009. tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „CB”, turpmāk tekstā – Būvuzľēmējs, par
Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildi Madonā, Raiľa ielā 17, turpmāk tekstā –
Objekts.
Jau projekta ieviešanas sākumstadijā Būvuzraugs un Būvuzľēmējs lūdza papildus
skaidrojumus par tehniskā projekta „PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcija Raiľa ielā 17, Madonā”,
turpmāk tekstā – TP, būvkonstrukciju, turpmāk tekstā – BK, sadaļas risinājumu atbilstību spēkā
esošajiem standartiem un likumdošanai, t.i. apšaubot TP piedāvāto nesošo konstrukciju nestspēju
un/vai noturību vairākām nozīmīgām konstrukcijām.
Nesaľemot atbildes uz prasītajiem skaidrojumiem, 15.12.2009. (projekta vadības grupas
sapulces protokols Nr.3) visas būvniecības procesā iesaistītās puses, pieprasīja BK sadaļas atbildīgās
personas klātbūtni būvobjektā.
15.02.2010. (protokols Nr.5), atkārtoti tiek lūgts nodrošināt BK sadaļas atbildīgā autoruzrauga
klātbūtni Objektā. Arī šo prasību Autoruzraugs ignorēja un līdz pat šai dienai nav nodrošinājis BK
sadaļas atbildīgās personas – Vilnis Kļaviľš, būvprakses sertifikāts Nr. 20-195, klātbūtni Objektā un
operatīvu rīcību tehniskā projekta BK sadaļā konstatēto nepilnību novēršanu.
Uz Būvuzľēmēja iesniegumiem par konstatētajām TP kļūdām, Autoruzraugs ir/nav iesniedzis
autoruzraudzības kārtībā novērstās kļūdas un precizētos darbu apjomus (gala variantu) ar sekojošiem
termiľa kavējumiem:
1. Pamatu konstruktīvie risinājumi. 09.12.2009 Būvuzľēmēja iesniegums Nr.1, 21.04.2010 (Nr.
MNP/1-23/10/1147) tiek iesniegta TP izmaiľu dokumentācija, t.i. pēc 101 dienas.
2. Vertikālās nesošo konstrukciju risinājumi. 12.01.2010 protokols Nr.4., 05.08.2010 (Nr.
MNP/123/10/2050) tiek iesniegta TP izmaiľu dokumentācija, papildinformācija – 27.08.2010,
t.i. pēc 196 dienām.
3. Horizontālo nesošo konstrukciju risinājumi. 12.01.2010 protokols Nr.4., 21.06.2010 (Nr.
MNP/1-23/10/1752) tiek iesniegta TP izmaiľu dokumentācija, t.i. pēc 160 dienām.
4. Baseins un kompensācijas tvertne. 06.07.2010. protokols Nr. 12., 05.08.2010 (MNP/123/10/2050) tiek iesniegta TP izmaiľu dokumentācija, t.i. pēc 29 dienām.
5. Esošās ēkas labiekārtojuma plāns un vertikālās atzīmes. 28.06.2011 protokols Nr.42. nav
iesniegta TP dokumentācija, t.i. 85 dienas (līdz 22.09.2011).
6. Siju un kolonnu savienojumu vietu stiegrojumu shēmas. 28.06.2011 protokols Nr.42. nav
iesniegta TP dokumentācija, t.i. 85 dienas (līdz 22.09.2011).
7. Trešā stāva pārsegums lifta šahtai. 28.06.2011 protokols Nr.42. nav iesniegta TP
dokumentācija, t.i. 85 dienas (līdz 22.09.2011).
TP kļūdu konstatēšana un izmaiľu rasējumu iesniegšana Būvuzľēmējam fiksēta tabulā Nr.1.
Sakarā ar to, ka konstatētās kļūdas no Autoruzrauga puses netika projekta ieviešanas gaitā
operatīvi novērstas, Madonas novada pašvaldība bija spiesta vairākkārt pagarināt būvdarbu izpildes
termiľu. Pēdējais noteiktais darbu izpildes termiľš - 2011.gada 30.jūnijs.
Papildus tam, ka izmaiľu rasējumi tika iesniegti ar būtisku kavēšanos, Autoruzraugs vairākkārt
kavēja projekta ieviešanu, paziľojot, ka pārtrauc autoruzraudzības darbus objektā un iesniedzot
būvvaldē prasību apturēt būvdarbus. Autoruzruzraudzības Līguma izpildes laikā veiktā sarakste,
attiecībā uz Līguma nosacījumu izpildi apkopota tabulā Nr.2.
30.08.2011 no Būvuzľēmēja tika saľemta vēstule, kurā tas pamatojoties uz to, ka nav
nodrošināts ar korektu tehnisko dokumentāciju, lūdz pagarināt Līgumizpildes termiľu līdz 2011.gada
12.februārim, ar atliktajiem darbiem līdz 2012.gada 31.maijam (pielikumā Nr.1).
21.09.2011 Būvuzľēmējs iesniedz vēstuli, kurā atkārtoti norādīts, ka būvdarbu izpilde bez precīzas
tehniskās dokumentācijas un autoruzraudzības nodrošināšanas ir neiespējama un kavē darbu izpildes
termiľus (pielikumā Nr.2).
16.09.2011 Autoruzraugs iesniedza vēstuli Nr.MNP/2.1.3.2./11/2542, kurā paziľoja, ka
vienpusēji lauţ Līgumu (pielikums Nr.4). Atbildot uz Autoruzrauga paziľojumu un saskaľā ar
Līguma 6.5. p-tu, kurā noteikts, ka „Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta
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dokumentāciju un/vai Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas
uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētajām prasībā, vai satur kļūdainus
risinājumus” un ar Līguma 9.2.2.p-tu: „Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu vismaz
30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, veicot savstarpējos norēķinus par reāli paveikto darbu
saskaľā ar Darbu pārtraukšanas aktu un samaksājot otrai pusei līgumsodu 15% (piecpadsmit
procentu) apmērā no Līguma kopējās summas”, Madonas novada pašvaldība iesniegs
Autoruzraugam rēķinu minētā līgumsoda apmērā, t.i., Ls 7580.13.
Saskaľā ar MK noteikumiem Nr.342 par LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības
noteikumi” 16.p-tu, kurā noteikts, ka „Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam vai būvuzľēmējam
nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ”, Autoruzraugam
piestādīt visus zaudējumus, kas radušies vai tiks radīti Pasūtītājam Autoruzrauga darbības vai
bezdarbības rezultātā. Līdz šim brīdim ir konstatēti sekojoši Pasūtītājam vai Būvuzľēmējam radīti
materiālie zaudējumi par kopējo summu – Ls 65 723.94:
1. Saskaľā ar autoruzraudzības kārtībā mainītajiem pamatu, nesošo sienu, kolonnu, pārsedţu un
pārsegumu konstruktīvajiem risinājumiem, Objekts ir sadārdzināts, t.i. Pasūtītājam radušās papildus
izmaksas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, par Ls 52427.28 (piecdesmit divi tūkstoši četri simti
divdesmit septiľi lati un 28 santīmi), kopējā summa – Ls 63961.28;
2. Būvuzľēmējs ir pieprasījis vairakkārt pagarināt Līgumizpildes termiľu un piestādījis zaudējumu
aprēķinu par būvdarbu dīkstāvi kopsummā par Ls 1762.66.
Paredzamie zaudējumi, kas var rasties Pasūtītājam realizējot projektu, ir:
1. Noslēdzot jaunu iepirkumu līgumu par autoruzraudzības darbu veikšanu, Pasūtītājam tiks radītas
papildu izmaksas autoruzraudzības nodrošināšanai;
2. Autoruzraugs ir iesniedzis izmaiľu rasējumus un papildinātus darbu apjomus, kuri radušies mainot
konstruktīvos risinājumus, un saskaľā ar Publisko iepirkumu likumu jāveic sarunu procedūra ar
Būvuzľēmēju par minēto darbu apjomu iepirkumu;
3. Projekts tiek finansēts no publiskā finansējuma, t.i. Eiropas Savienības fonda, valsts un
pašvaldības budţeta. Pastāv risks, ka projekts netiks ieviests noteiktajā termiľā un Madonas novada
pašvaldība cietīs būtiskus zaudējumus, t.i. visi ieguldītie finanšu līdzekļi būs jāatlīdzina projekta
līdzfinansētājiem – ERAF un valsts budţetam;
Atbildot uz Autoruzrauga paziľojumu par vienpusēju līguma laušanu, Pasūtītājs 20.09.2011
vēstulē Nr.MNP/2.1.3.2./11/2360, lūdza pilnvarot autoruzraudzības darbu veikšanai būvprojekta
vadītāju un attiecīgo speciālistu grupu, kura līdz šim Līguma ietvaros veica būvobjekta
autoruzraudzības darbus. Autoruzraugs 21.09.2011 iesniedza vēstuli Nr. MNP/2.1.3.2./11/2599
(pielikums Nr.3), kurā paziľoja, ka nepilnvaros Pasūtītāja izvirzīto autoruzraudzības darbu veikšanai
vadītāju un attiecīgo speciālistu grupu, jo šie speciālisti nav devuši piekrišanu. Kā pielikums vēstulei
ir pievienots būvprojekta vadītājas XXX iesniegums, kurā viľa paziľo, ka būvobjektā ir konstatētas
būvnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, izbūvēto konstrukciju atkāpes no LBN prasībām,
uzstādīto kāpľu konstrukcijas nav saskaľotas ar autoru, pat pēc ieraksta autoruzraudzības ţurnālā, un
uzskata, ka autoruzraugs vairs nevar atbildēt par būvprojekta risinājumu kvalitāti un sekot līdzi
būvprojekta autentiskai realizācijai.. (Par iesniegumā minētajām atkāpēm no būvprojekta,
būvuzľēmējs mutiski paskaidroja, ka visas izmaiľas TP un nobīdes no LBN ir saskaľotas, t.i. minētās
atkāpes ar parakstu ir apstiprinājis BK sadaļas atbildīgā persona – XXX (būvprakses sertifikāts
Nr.XXX). Attiecībā par kāpnēm, būvuzľēmējs paskaidroja, ka, izbūvējot vītľu kāpnes, ir pielaistas
atkāpes no TP un tās tiks pārmontētas. Galvenās kāpnes tiek montētas, neveicot atkāpes no TP
risinājumiem). Papildus augstāk minētajam, būvprojekta vadītāja XXX paziľoja, ka nesaskata
būvprojekta uzraudzības lietderību šajā objektā.
Saskaľā ar MK noteikumu Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03
„Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” 6.punktu – autoratlīdzības līgumā norāda autoruzraugu, kas
var būt pats būvprojekta autors vai viľa pilnvarots pārstāvis – attiecīgi sertificēts speciālists
(speciālistu grupa).
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Savukārt noslēgtā Autoruzraudzības līguma 9.2.2.punkts nosaka, ka jebkura Puse ir tiesīga
vienpusēji izbeigt šo Līgumu vismaz 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, veicot
savstarpējos norēķinus par reāli paveikto darbu saskaľā ar Darbu pārtraukšanas aktu un samaksājot
otrai pusei līgumsodu 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.
Ľemot vērā to, ka noslēgtais līgums nosaka vienas puses pienākumu brīdināt otru pusi 30
dienas iepriekš par līguma vienpusēju laušanu (20.09.2011. no Autoruzrauga ir saľemts raksts par
līguma vienpusēju laušanu), kā arī ľemot vērā būvniecībā noteikto principu – autoruzraudzību veic
visā būvdarbu laikā saskaľā ar pasūtītāja un būvprojekta autora līgumu par autoruzraudzību,
Autoruzraugam, vienpusēji izbeidzot Autoruzraudzības līgumu, ir pienākums pilnvarot attiecīgi
sertificētu speciālistu autoruzraudzības veikšanai būvobjektā.
Noklausoties E. Staunes sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu komentārus, pamatojoties
uz MK noteikumu Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu
autoruzraudzības noteikumi” 6.punktu, 16.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs
CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS,
Daiga MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, KASPASR UDRASS, Ruta VIZĀNE,
Valdis VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Autoruzraugu SIA „C projekti” pilnvarot pasūtītāja norādītu attiecīgi sertificētu
speciālistu vai speciālistu grupu autoruzraudzības veikšanai būvobjektā PII „Saulīte”, norādot
Autoruzraugam, ka līdz pilnvarojuma sniegšanai Autoruzraugam ir jāveic autoruzraudzība
būvobjektā saskaľā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
2. Pēc Autoruzrauga pilnvarojuma par autoruzraudzības veikšanu saľemšanas, pieľemt
zināšanai, ka Autoruzraugs vienpusēji ir izbeidzis līgumu un piemērot līgumā noteiktās soda
sankcijas.
3. Būvprojekta „PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcija, Raiľa ielā 17, Madonā” realizācijai noslēgt
līgumu par autoruzraudzības darbu veikšanu ar Autoruzrauga pilnvarotu attiecīgi sertificētu
speciālistu vai speciālistu grupu.
4. Piestādīt Autoruzraugam visas papildizmaksas un zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam un
Būvuzľēmējam Autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
5. Piestādīt Autoruzraugam visus zaudējumus un papildizmaksas, kas radīsies Pasūtītājam,
realizējot būvprojektu.
6.

Informēt institūciju, kura izdevusi būvprojekta vadītājas – XXX arhitekta prakses sertifikātu
(Nr.XXX), par autoruzraudzības līguma izpildes gaitā XXX kā būvprojekta vadītājas saistību
sistemātisku neizpildi.

76. Par Madonas pilsētas 1.vidusskolai piešķirtā finansējuma grozīšanu
ZIĽO - Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora
R.LIŢBOVSKA 20.09.2011.g. iesniegumu par skolas uzturēšanai piešķirtā finansējuma grozīšanu.
Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 11 (Andrejs CEĻAPĪTERS,
Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga
MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, KASPASR UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis
VUCĀNS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Pārkārtot Madonas 1.vidusskolai piešķirtos budţeta līdzekļus, samazinot inventāra iegādei
paredzētos līdzekļus (kods 2312) par Ls 4000.00, biroja preču iegādei paredzētos līdzekļus ( kods
2311)par Ls 1000.00, mācību līdzekļu un materiālu iegādei paredzētos līdzekļus (kods 2370) par
Ls 600.00, palielinot ēku, būvju un telpu remontam paredzētos līdzekļus ( kods 2241) par Ls
2250.00, transportlīdzekļu nomai paredzētos līdzekļus (kods 2262) par Ls 800.00, ēku un telpu
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uzturēšanas sanitāri higiēniskajai kopšanai izmantojamo materiālu iegādei paredzētos līdzekļus
(kods 2354) par Ls 2000.00, bibliotēku fondu iegādei paredzētos līdzekļus (kods 5233) par Ls
550.00.
77. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIĽO: ANDRIS RIEBA – Būvvaldes vadītājs
Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA GEO Mērniecība 21.09.2011. iesniegumu Nr.
MNP\2.1.3.1.\11\2595 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Irbes” Mārcienas
pagastā, Madonas novadā sadalīšanu.
Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma”
19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno
KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE,
Vanda MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS,
Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET - NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Irbes” zemes vienības kadastra
Nr.70740010002.sadalīšanai.
2. Zemes gabalam 17,4ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.1. Zemes gabalam 17,4 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējo autoceļu .
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gausvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz
20kv.
150301 –Ceļa servitūta teritorija.
3. Atdalāmajam zemes gabalam 1,5ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.1. Zemes gabalam 1,5 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:
150301 –Ceļa servitūta teritorija.
4. Atdalītajam zemes gabalam 1,5 ha platībā apstiprināt nosaukumu un adresi „Irbes 1”,
Mārcienas 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.
Sēdes vadītājs
Protokolēja

A.Ceļapīters
L.Liepiľa

(paraksts)
(paraksts)
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