
          

 
 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ. Nr.  90000054572  
Saieta  laukums 1,  Madona,  Madonas novads,  LV -4801  

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

_____________________________________________________________ 
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES  SĒDES  

PROTOKOLS 

Madonā 

 2011.gada 29.novembrī        Nr.21 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi slēdz plkst.16.00 

Sēdi vada:  

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andrejs CEĻAPĪTERS 

Sēdi protokolē: administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIĽA 

Sēdē piedalās – 

Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

1.Par kredīta ņemšanu ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 

„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” 

2. Par grozījumiem Madonas novada 2010.gada 25.februāra sēdes lēmumā (protokols 

Nr.6, 3.punkts) „Par Barkavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un samaksas apjomiem” 

3. Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā  

4. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

5. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta grozījumiem 

6. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem 

Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē  

7. Par zemes platības precizēšanu 

 

8. Par kustamā īpašuma- florbola laukuma apmaļu- izsoles rezultātu apstiprināšanu 

9. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

     

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

 

11. Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Aizpurves ciemā, 

Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” realizāciju 
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12. Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Dzelzavas ciemā, 

Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” realizāciju 

13. Par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

14. Par dzīvojamās mājas Sarkaņu pagastā „Piesaules” neprivatizētās daļas pieņemšanu 

15. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija sēdes 

protokola Nr. 12 7. p. lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Sarkaņu pagasta pārvaldē 

un tai pakļautajās iestādēs” 

 

16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

17. Par nekustamā īpašuma „Ozolskola” Liezēres pagastā  nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

18. Par grozījumiem LIEZĒRES pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā     

 

19. Par nekustamā īpašuma „Kauguļi” sadalīšanu 
 

20. Par  pašvaldībai piekritīgā īpašuma „Kauguļi”, Aronas pagasts, Madonas novads 

nomu 

21. Par Liezeres pagasta autotransporta nodošanu Vestienas pagasta pārvaldei 

 

22. Par ierosinājumu iznomāt zemi ar apbūves tiesībām Vestienas pagasta „Anduļu 

nogāze” 

 

23. Par Vestienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu 

 

24. Par nekustamā īpašuma „Jaunzemi 2”, kadastra numurs 7096 009  0098, zemes 

platības precizēšanu Vestienas pagastā 

 

25. Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Vestienas ciemā” 

realizāciju 

 

26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 

27.  Par Praulienas pagasta pašvaldības 24.02.2005. sēdes lēmuma „Par atteikšanos no 

pirmpirkuma tiesībām” (protokola Nr. 2, 12.§) atcelšanu  

28. Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības publiskajām bibliotēkām  

 

 29. Par iespēju turpināt būvniecību „‟Stalīdzāni 1‟‟, Barkavas pagastā, Madonas 

novadā  
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30. Par zemes iznomāšanu Saules ielā 20A 

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

41. Par papildus līdzekļu sporta pasākumu organizēšanā 

42. Par Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļu pārdali 

43. Par Smeceres sila slēpošanas un biatlona sporta bāzes pārvaldnieka štata vienību 

44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Antūži”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

atsavināšanu 

45. Par līdzekļu piešķiršanu malkas šķūņu būvniecībai Valdemāra bulvārī 18a, Madonā 

46. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Priežu iela 13 -21, 

Madona, atsavināšanu 

47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Rūpniecības iela 

51-1, Madona, atsavināšanu 

48. Par sauso sadzīves atkritumu tarifu Madonas novadā 

49. Par Viešura ezeru 

 

50. Par projekta „Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes” attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

precizēšanu 

 

51. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā 

52. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem 

53. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par 

Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžetu” 
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54.Par Ošupes pagasta bibliotēkas reorganizāciju 

 

55.Par naudas līdzekļu iedalīšanu vīru kora „Gaiziņš” jubilejas koncertam 

 

56. Par studējošā kredīta galvošanu N.V. 

 

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

 

58. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu  

 

59. Par nomas objekta -  nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas 

pagastā, nodošanu  izsolē 

1.Par kredīta ņemšanu ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 

„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” 

ZIĽO: STAĽISLAVS SMELTERS – Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Staľislavs Smelters informē par ERAF projekta „Madonas novada Barkavas pagasta 

Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 

ieviešanu. 

Projekta ietvaros ir noslēgti šādi līgumi (bez PVN 22%): 

1. Tehniskā projekta izstrāde LVL 9 760,00. 

2. Papildus mērniecība LVL 1 812,00. 

 

Projekta ietvaros paredzēts slēgt šādus līgumus (bez PVN 22%): 

1. Būvdarbu līgumu LVL 507 433,59 (iepirkuma procedūra Nr. BKPS/02/AK). 

2. Autoruzraudzības līgumu LVL 5 563,00. 

3. Būvuzraudzības līgumu LVL 2 990,00. 

Noslēgto līgumu un paredzēto līgumu summa sastāda LVL 527 558,59, PVN 22 % 

LVL116 062,89  kopā ar PVN, kopējā summa LVL 643 621,48. 

Projekta realizācijai SIA „Barkavas KPS” ir saľēmis avansa maksājumu LVL 149 345,85 

( 50% ) apmērā no projektam piešķirtās atbalsta summas LVL 298691,70 . 

Projekta ieviešanai apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 351 402,00, 

neattiecināmās bez PVN ir LVL 95 666,00  un neattiecināmās PVN 22% ir LVL 98 354,96  

un projekta kopējās izmaksas bez PVN LVL 545422,96 .  

Noklausījusies Staľislava Smeltera sniegto informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības 

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

Gunita KĻAVIĽA, 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.Apstiprināt projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 „„Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” finansējuma apjomu bez PVN 

LVL 527 558, 59 apmērā, no tiem projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 351 420,00, 

kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 298 691,70 apmērā, pašvaldības attiecināmo 

izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 52 710,30 un neattiecināmās izmaksas bez PVN LVL 

176 156,59 apmērā, neattiecināmo izmaksu daļa PVN ir LVL 116062, 89  apmērā.  

2.ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 „Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ľemt ilgtermiľa aizľēmumu Valsts kasē LVL 378 212,74 
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apmērā ar atmaksas termiľu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA „Barkavas KPS”. 

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

kredīta ľemšanu LVL 378 212,74 apmērā SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanai, 

ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 

4.Aizľēmumu izľemt 2012. gadā. 

5.Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

2. Par grozījumiem Madonas novada 2010.gada 25.februāra sēdes lēmumā (protokols 

Nr.6, 3.punkts) „Par Barkavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un samaksas apjomiem” 

Ziľo:  Staľislavs SMELTERS- Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies Staľislava Smeltera sniegto 

informāciju, ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

Papildināt Madonas novada 2010.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 

3.punkts) „Par Barkavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas 

apjomiem”, apstiprinot šādus maksas pakalpojumus: 

7. Pagasta pārvaldes automašīnas izmantošana 

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums LVL (bez PVN) 

Vieglā automašīna Škoda Octavia 1 km 

1 h 

0,15 

1,00( stāvēšana) 

Vieglā automašīna Audi 100 1 km 

1 h 

0,20 

1,00( stāvēšana) 

8.Peldbaseina izmantošana 

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums LVL (bez 

PVN) 

Grupas apmeklējums 1 h (grupai) 5,00 

Publiskais apmeklējums 1 h (1personai) 0,60 

3. 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 Finanšu un attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, 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: 
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Veikt šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā: 
    

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

    

Kods Nosaukums Summa  

18.600 

Pašvaldību budţetā saľemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti no 

valsts budţeta 70  

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 3 100  

 Kopā 3 170  

 t.sk. uz izdevumiem 3 170  

 uz atlikumu 0  

    

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

09.200 Barkavas pamatskola     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1370   

2300 Krājumu iegāde 670 skolas pienam, saimniec.un kancel. precēm 

2200  Pakalpojumi 700 maksai par elektrību 

06.600 Koplietošanas teritoriju 

labiekārtošana 

  

  

  Izdevumi kopā (palielinājums) 500   

2200 Pakalpojumi 500 teritorijas uzturēšanai 

09.600 Skolēnu pārvadājumi     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1 300   

2200 Pakalpojumi 1300 trūkstošā summa skolēnu pārvadājumiem 

 Kopā 3 170  

 t.sk. no papildus ieľēmumiem 3170  

 no izdevumu samazinājuma 0  

 no atlikuma   

2.2. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem) 

08.200 Barkavas  bibliotēka    

  Izdevumi kopā 0  

2200 Pakalpojumi -550  

2400 Periodikas iegāde 550  

08.200 Stalīdzānu bibliotēka    

  Izdevumi kopā 0  

2200 Pakalpojumi -250  

2400 Periodikas iegāde 250  

08.100 Sporta pasākumi    

  Izdevumi kopā 0  

2300 Krājumu iegāde 30  

2200 Pakalpojumi -30  

4. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO : Andris DZENOVSKIS – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 
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 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Mētrienas pagasta pārvaldes 11.11.2011. 

iesniegumu ar lūgumu pieľemt lēmumu par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 

2011.gada budţetā. 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

Izdarīt sekojošus grozījumus Mētrienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā:  
1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa  

 Kopā   

 t.sk. uz izdevumiem   

 uz atlikumu 0  

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa  

 Kopā 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

01.700 Procentu maksājumi par 

aizņēmumiem 

  

  

  Izdevumi kopā (palielinājums)    

4200 Procentu maksājumi    

01.100 Pagasta pārvalde     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1500  

7200 Pašvaldību budţeta uzturēšanas 

izdevumi 

1500 

 Par zivju iegādi (projekts) 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

  

  

  Izdevumi kopā (palielinājums) 7000   

2510 Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 7000  PVN par kokmateriālu realizāciju 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

 

                       Izdevumi kopā 

                      (palielinājums) 

350 

  

2400 Izdevumi periodikas iegādei 350 

Bibliotēkai ţurnālu, periodikas iegādei 

09.000 Izglītība  

 

                               Izdevumi kopā 

                           (palielinājums) 

 

5100  

2400 Izdevumi periodikas iegādei 100 

 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija  

5000  

 Kopā   

 t.sk. no papildus ieľēmumiem   
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 no izdevumu samazinājuma   

 no atlikuma 13950 (No meţa pārdošanas ieľēmumiem) 

                   

5. 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 

9.novembra vēstuli Nr.LAZ/1-10/11/65 ar lūgumu pieľemt lēmumu par Lazdonas pagasta 

pārvaldes 2011.gada pamatbudţeta izmaiľām: 

Ľemot vērā Lazdonas pagasta pārvaldes vēstuli, Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga 

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

 Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes pamatbudţetā:  

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

Kods Nosaukums Summa  

13.400 Kustamās mantas realizācija 74  

12.230 

Ieľēmumi no ūdenstilpju un zvejas 

tiesību nomas un zvejas tiesību 

rūpnieciskas  izmantošanas 9  

 Kopā 83  

 t.sk. uz izdevumiem    

 uz atlikumu 83  

    

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

    

2.1. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)  

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

01.100 Pagasta pārvalde     

  Izdevumi kopā 0  

1100 Atalgojums 210 Papildu darba -par  

ilgst.slimojoša un 

atvaļinājumā .esoša 

darbinieka  pienākumu 

veikšanu 

1200 D/d soc.nodoklis 70 Slimības lapu A apmaksai 

2200 Pakalpojumi -280   

    

2.2. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem) 

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra     

  Izdevumi kopā 0   
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1100 Atalgojumi -100   

1200 D/d sociālais nodoklis 100 Slim.lapas A apmaksai 

2200 Pakalpojumi -1964   

7200 Pašv.budţ.uzturēšanas izdevumu 

transferti 

1964 
Finansējums proj."Telpu 

labiekārtošana Lazdonas 

jauniešu brīvā laika 

pavadīšanai" 

    

2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem) 

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

09.100 Lazdonas pamatskolas pirmskolas 

izglītības grupas 

  

  

  Izdevumi kopā 0   

1100 Atalgojumi -1300   

1200 D/d sociālais nodoklis 1300 Slim.lapu A un 

atvaļ.kompensāciju 

izmaksai 

 

6. Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem 

Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā un Aiviekstē  

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Kalsnavas pagasta pārvalde ir saľēmusi Madonas novada pašvaldības SIA „Kalsnavas 

komunālais uzľēmums” iesniegumu (reģistrēts pagasta pārvaldē 07.11.2011. ar Nr.KAL/1-

13.2/11/288-M), kurā tā lūdz apmaksāt brīvo dzīvokļu apkures maksu par 2011.gada oktobri. 

Apkures izmaksas neizīrētajos pašvaldībai piederošajos dzīvokļos ir Ls 207,76. 

Iepazinusies ar Kalsnavas pagasta pārvaldes lūgumu izskatīt jautājumu par finansējuma 

piešķiršanu apkures izmaksu segšanai neizīrētajos pašvaldībai piederošajos dzīvokļos, 

pamatojot ar 28.09.2005. likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12.panta 6.daļu, saskaľā ar kuru 

gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā norēķinās par pakalpojumiem, 

kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

 

ATĻAUT Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par 

apkuri 2011.gada oktobrī Ls 207,76 (divi simti septiľi lati 76 santīmi) apmērā segt no 

Kalsnavas pagasta pārvaldes budţeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu.  

7. Par zemes platības precizēšanu 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs  

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē, ka veicot nekustamā īpašuma „Četrēni” 

kadastrālo uzmērīšanu, tika konstatēts, ka lietošanā piešķirtā zemes platība neiekļaujas 

pieļaujamās nesaistes robeţās (pārsniedz 1,2ha). 

Pamatojoties uz SIA „AMETRS” izgatavoto nekustamā īpašuma „Četrēni” zemes 

vienības ar kadastra Nr.7062 005 0081 robeţplānu, kā arī uz 13.10.1997. likuma „ Par zemes 
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reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļu. kas nosaka- ja kadastrālajā uzmērīšanā 

noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgajā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka 

par to un zemes gabala robeţu kontūras apvidū atbilst lēmumā noteiktajām robeţu kontūrām, 

pašvaldība pieľem lēmumu par zemes platības precizēšanu, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

  

Noteikt nekustamā īpašuma „Četrēni” zemes vienībai ar kadastra Nr.7062 005 0081 

galīgo platību 22,2 ha. 

8. Par kustamā īpašuma- florbola laukuma apmaļu - izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē, ka saskaľā ar 27.10.2011. Madonas 

novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (prot.Nr.19; 19.p-ts „Par kustamās mantas 

atsavināšanu”) 2011.gada 22.novembrī Kalsnavas pagasta pārvaldē notika kustamās mantas- 

florbola laukuma apmaļu - mutiska izsole. Paziľojumā par izsoli noteiktajā termiľā – līdz 

2011.gada 22.novembra plkst.15.00, tika saľemts viens - Gulbenes novada Tirzas pagasta 

pārvaldes - pieteikums. Saskaľā ar iepriekšminēto Madonas novada pašvaldības lēmumu un 

izsoles noteikumu 1.4.pantu, kustamās mantas nosacītā sākumcena bija LVL700,00. Saskaľā 

ar Izsoles noteikumiem, ja reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, izsole uzskatāma par 

notikušu tikai tādā gadījumā, ja izsoles dalībnieks ir pārsolījis kustamās mantas nosacīto cenu 

par vismaz vienu izsoles soli (LVL 10,00). Izsoles vienīgais dalībnieks, Gulbenes novada 

Tirzas pagasta pārvalde, pārsolīja florbola laukuma apmaļu nosacīto cenu par vienu izsoles 

soli. 

 Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos 

viedokļus, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, 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. Atzīt Kalsnavas pagasta pārvaldes kustamās mantas - florbola laukuma apmaļu - 

atklāto mutisko izsoli par notikušu. 

2. Par izsoles uzvarētāju atzīt Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldi, kuras nosolītā 

cena par kustamo mantu ir LVL 710,00. 

3. Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldei noslēgt kustamās mantas pirkuma 

līgumu ar Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldi.   

9. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā 

ZIĽO: Artis MŪRMANIS- Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību pārkārtot Kalsnavas 

pagasta pārvaldes 2011.gada budţetu. 

Ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un deputātu izteiktos 

viedokļus, Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 

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: 
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Veikt sekojošus grozījumus  Kalsnavas pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţetā: 

 

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

grozījumi     
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus    
Kods Nosaukums Summa   

13.400 Kustamās mantas realizācija 700   

13.100. Nekustamās mantas realizācija 1 090   

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 1 208   

 Kopā 2 998   

 t.sk. uz izdevumiem 2 998   

 uz atlikumu 0   

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus    

     

Kods Nosaukums Summa   

 Kopā 0   

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi     

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu    

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums  

01.700 Procentu maksājumi par 

aizņēmumiem 

  

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 21    

4200 Procentu maksājumi 21 procentu maksājums Vides investīciju fondam  

08.100 Sporta pasākumi      

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1 200    

2200 Pakalpojumi -1000    

2300 Krājumu iegāde 2200 sporta inventāra, krājumu iegādei  

06.600 Pārējā komunālā saimniecība un 

teritoriju uzturēšana 

  

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 2 777    

2200 Pakalpojumi 208 neizīrēto dzīvokļu komunālo maksājumu 

segšanai  

2300 Krājumu iegāde 2569 kurināmā iegādei  

 Kopā 3 998   

 t.sk. no papildus ieľēmumiem 2998   

 no izdevumu samazinājuma 0   

 no atlikuma 1000   

2.2.  Samazināt finansējumu    

Kods Nosaukums Summa   

        

2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)  

08.200 Kalsnavas bibliotēka     

  Izdevumi kopā 0   

1100 Atalgojumi -322   

1200 D/d sociālais nodoklis -78   

2400 Periodikas iegāde 400   

09.100 Pirmsskolas izglītības iestāde     

  Izdevumi kopā 0   

1100 Atalgojumi -806   

1200 D/d sociālais nodoklis -194   
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2200 Pakalpojumi -500   

2300 Krājumu iegāde 1500   

2400 Mācību grāmatu iegāde 150   

5200 Pamatlīdzekļu iegāde -150   

09.200 Kalsnavas pamatskola     

  Izdevumi kopā 0   

2300 Krājumu iegāde -221   

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 221   

3. Finansēšana    
3.1. Finansēšanas daļā palielināt ieľēmumus  no aizdevumu pamatsummas atmaksas par LVL 2000, 

novirzot uz plānoto līdzekļu atlikumu  perioda 

beigās.    
     

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

ZIĽO: Elmārs VASKIS - Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvaldes 

2011.gada 10.novembra iesniegumu Nr. DZE/1-10/11/234 ar lūgumu pieľemt lēmumu par 

Dzelzavas pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţeta līdzekļu pārkārtošanu. 

Ľemot vērā Dzelzavas pagasta pārvaldes iesniegumu, vadītāja sniegto informāciju un 

deputātu viedokļus, Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, 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: 

 

Izdarīt sekojošus grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā: 

 
2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi       

       

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu 

      

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums    

1,111 Dzelzavas pagasta pārvalde        

  Izdevumi kopā (palielinājums) 3805      

2200 Pakalpojumi 1550 autotransporta remonts    

2300 Krājumu iegāde 1610 riepu, benzīnaiegāde    

5200 Pamatlīdzekļi 645 skenera iegāde, iztrūkstošā summa 

automašīnai    

6,400 Ielu apgaismošana        

  
Izdevumi kopā (palielinājums) 

640 

Piemēram, iztrūkstošā summa 

datora iegādei    

2200 Pakalpojumi 580 elektroenerģijai    

2300 Krājumu iegāde 60 Spuldţu iegāde    

06.603 Pārējā komunālā saimniecība un 

teritoriju uzturēšana 

  

     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 2 895      

1100 Atalgojumi 590 remontdarbiem darba algai    

1200 Sociālās iemaksas 145 Sociālās iemaksas    

2200 Pakalpojumi 2160 teritoriju apļaušana    

8,211 1.Bibliotēka        
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  Izdevumi kopā (palielinājums) 740      

2200 Pakalpojumi 400 dūmvada remontam    

2400 Grāmatas un ţurnāli 160 preses izdevumi    

5200 Pamatlīdzekļi 180 grāmatu iegāde    

8,212 2.bibliotēka        

  Izdevumi kopā (palielinājums) 120      

2400 Grāmatas un ţurnāli 120      

8,299 Saieta nams "Kāre"        

  Izdevumi kopā (palielinājums) 500      

2300 krājumu iegāde 500 ţalūziju iegāde    

8,110 Sporta pasākumi        

  Izdevumi kopā (palielinājums) 700      

2200 Pakalpojumi 520 Stadiona iekārtošana    

2300 Krājumu iegāde 180 Sporta precēm    

9,111 PII "Rūķis"        

  Izdevumi kopā (palielinājums) 165      

5200 Pamatlīdzekļi 165 Veļas automāta iegāde    

9,211 Pamatskola        

  Izdevumi kopā (palielinājums) 2910      

2200 Pakalpojumi 2790 arhīva pakalpojumi, iekārtu remonts    

2400 Grāmatas un ţurnāli 120 preses izdevumi    

10,202 Dienas aprūpes centrs        

  Izdevumi kopā (palielinājums) 110      

2300 Krājumu iegāde 110 ugunsdzēsības aprīkojums    

  Kopā 12 585      

 t.sk. no papildus ieľēmumiem 0     

 no izdevumu samazinājuma 0     

 no atlikuma 12585     

       

11. Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Aizpurves ciemā, 

Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” realizāciju 

ZIĽO: Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Saskaľā ar noslēgto līgumu starp SIA “Dzelzava” un SIA „Vides konsultantu aģentūru” ir 

sagatavots projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Aizpurves ciemā, 

Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” Tehniski - ekonomiskais pamatojums (TEP). TEP 

tālākai virzīšanai atzinuma saľemšanai no LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju 

būvniecības projektu vērtēšanas komisijas, nepieciešams pašvaldības lēmums par  TEP 

apstiprināšanu. Uzklausot Elmāra Vaska ziľojumu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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.Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 2011. gada iesniegto tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Aizpurves 

ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” un tajā izmantotos pieľēmumus Kanalizācijas 

tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Aizpurves ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā 

projektam kopumā un tajā iekļauto Prioritāro investīciju programmu. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
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Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 142 101,55 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

 

116 476,68 

Projekta iesniedzēja budţets/ kredīts  

Aizľēmums 17 471,50 

ERAF finansējums 99 005,18 

Cits (norādīt) 0,00 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 25 624,85 

 

2. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

 

 1599 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija; 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Dzelzava” ieguldījuma daļu 17 471,50 latu 

galvojumu, kas sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot 

iesniegumu ERAF finansējuma saľemšanai 99 005,18 lati. 

4. SIA „Dzelzava” uzdot realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu 

politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 

normas. 

6. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 

izvirzītas ERAF finansējuma saľēmējam. 

7. Akceptēt SIA „Dzelzava” ERAF līdzfinansējuma saľemšanai sagatavoto projekta 

iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokumnts) un projekta budţeta 

kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments). 

 

12. Par projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Dzelzavas ciemā, 

Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” realizāciju 

ZIĽO: Elmārs VASKIS – Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Saskaľā ar noslēgto līgumu starp SIA “Dzelzava” un SIA „Vides konsultantu 

aģentūru” ir sagatavots projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 

Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” Tehniski-ekonomiskais pamatojums 

(TEP). TEP tālākai virzīšanai atzinuma saľemšanai no LR Vides ministrijas 

Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas, nepieciešams 

pašvaldības lēmums par  TEP apstiprināšanu.   

Uzklausot Elmāra Vaska ziľojumu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 2011. gada iesniegto 

tehniski ekonomisko pamatojumu „Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 

Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” un tajā izmantotos pieľēmumus 

Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Dzelzavas ciemā, Dzelzavas 

pagastā, Madonas novadā projektam kopumā un tajā iekļauto Prioritāro investīciju 

programmu. 
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2.Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 424 249,97 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

 

347 745,88 

Projekta iesniedzēja budţets/ kredīts  

   Pašvaldības kredīts 52 161,88 

   ERAF finansējums 295 584,00 

Cits (norādīt) 0,00 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 76 504,09 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

 

 1 gab. KSS rekonstrukcija; 

 1 gab. KSS jaunbūve; 

 4276 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija; 

246 m kanalizācijas spiedvada izbūve. 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Dzelzava” ieguldījuma daļu 52 161,88 latu 

galvojumu, kas sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot 

iesniegumu ERAF finansējuma saľemšanai 295 584,00 lati. 

5. SIA „Dzelzava” uzdot realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu 

politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības 

nodokli” normas. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 

izvirzītas ERAF finansējuma saľēmējam. 

8. Akceptēt SIA „Dzelzava” ERAF līdzfinansējuma saľemšanai sagatavoto projekta 

iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta 

iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokumnts) un 

projekta budţeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments). 

13. Par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu 

Ziľo: Biruta VINDELE – Finanšu nodaļas vadītāja 

  Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Bērzaunes pagasta 

pārvaldes 2011.gada 10.novembra iesniegumu Nr. BER/1-15/11/ 200 ar lūgumu pieľemt 

lēmumu par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţeta  pārkārtošanu: 

       Ľemot vērā Bērzaunes pagasta pārvaldes iesniegumu, Madonas novada pašvaldības 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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 šādus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudžetā: 
1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi     

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus    
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Kods Nosaukums Summa   

04.100. Nekustamā īpašuma nodoklis 8 910   

10.1.4.0. Naudas sodi ko uzliek pašvaldības 754   

        

 Kopā 9 664   

 t.sk. uz izdevumiem 9 628   

 uz atlikumu 36   

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi     

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu    

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums  

08.230. Sauleskalna tautas nams      

  Izdevumi kopā (palielinājums) 3111    

1100 Atalgojumi 149 D/a kapusvētku, svecīšu vakara vadīšanai  

1200 D/d sociālais nodoklis 187 

Sociālais nodoklis, kapusvētku, svecīšu 

vakara vadīšanai, sociālo garantiju pabalsta 

izmaksa  

2200 Pakalpojumi 2775 

Par kultūras un atpūtas pasākumiem 

(autoratlīdzība)  

01.100 Pagasta pārvalde       

  Izdevumi kopā (palielinājums) 385     

1100 Atalgojumi 310 

Izdevumu palielinājums sakarā ar 

darbinieku aizvietošanu atvaļinājuma laikā   

1200 D/d sociālais nodoklis 75 Izdevumu palielinājums sakarā ar 

darbinieku aizvietošanu atvaļinājuma laikā   

06.600 Pārējā komunālā saimniecība un 

teritoriju uzturēšana 

  

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 832    

2200 Pakalpojumi 330 Plīts izbūve Parka ielā 1-4  

2300 Krājumu iegāde 502 

Soliľu iegāde un uzstādīšana pie ēkas 

Gaiziľa ielā 7 un pie dīķa Sauleskalnā  

08.290. Pārējā kultūra      

  Izdevumi kopā (palielinājums) 1200    

1100 Atalgojumi 966 

D/a laikraksta "Bērzaunes Rīts" redaktorei 

un izdevuma izplatītājam  

1200 D/d sociālais nodoklis 234 

D/d sociālais nodoklis laikraksta 

"Bērzaunes Rīts" redaktorei un izdevuma 

izplatītājam  

09.100. 
Pirmsskolas izglītības iestāde 

"Vārpiņa"      

  Izdevumi kopā (palielinājums) 3600    

2200 Pakalpojumi 800 

Izdevumi sakarā ar apkures sistēmas 

remontdarbiem  

2300 Krājumu iegāde 2600 Izdevumi pārtikas produktu iegādei  

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 200 Izdevumi sakarā ar saldētavas iegādi  

09.510. Interešu un profesionālā izglītība      

  Izdevumi kopā (palielinājums) 500    

2300 Krājumu iegāde 500 

Izdevumi kurināmā iegādei biedrībai 

"Bērnu un jauniešu apvienība Rīts"  

         

 Kopā 9 628   

 t.sk. no papildus ieľēmumiem 9 628   
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 no izdevumu samazinājuma 0   

 no atlikuma 0   

2.2. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)  

08.200  Bibliotēka     

  Izdevumi kopā 0   

1200 D/d sociālais nodoklis 150   

2200 Pakalpojumi -336   

2300 Krājumu iegāde -150   

2400 Periodikas iegāde 336   

09.200 Bērzaunes pamatskola     

  Izdevumi kopā 0   

2200 Pakalpojumi 1700   

2300 Krājumu iegāde -1700   

3.Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

3.1. Palielināt plānotos ieņēmumus    

Kods Nosaukums Summa   

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 350   

 Kopā 350   

 t.sk. uz izdevumiem 350   

 uz atlikumu 0   

4.Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi     

4.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu    

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums  

01.100 Pagasta pārvalde      

  Izdevumi kopā (palielinājums) 350    

2200 Pakalpojumi 350 

Izdevumi ūdens kvalitātes testēšanas 

apmaksai  

06.600 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

  

   

  Izdevumi kopā (palielinājums) 3 000    

2200 Pakalpojumi 3 000 Izdevumi ceļu un ielu uzturēšanai  

         

 Kopā 3 350   

 t.sk. no papildus ieľēmumiem 350   

 no izdevumu samazinājuma 0   

 no atlikuma 3 000   

14. Par dzīvojamās mājas Sarkaņu pagastā „Piesaules” neprivatizētās daļas pieņemšanu 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Sarkaľu pagasta pārvaldes 2011. gada 10. 

novembra iesniegumu Nr. SAR/1-23/11/131 ar lūgumu izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

mājas Madonas novada Sarkaľu pagastā „Piesaules” neprivatizētās daļas nodošanu Madonas 

novada pašvaldībai. 

 Noklausījusies Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāja A.Simtnieka sniegto informāciju, 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas 

noteikumu 21. punktu un 2005. gada 18. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 317 „Par valsts 

dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”, ľemot vērā Madonas 

novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 

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

KUMSĀRS, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 
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RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 

Ruta VIZĀNE,  Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pieľemt no Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” dzīvojamās mājas 

„Piesaules”, Sarkaľu pagastā, Madonas novadā (kadastra Nr. 7090-007-0092) 

neprivatizētās daļas: 

– dzīvokļa īpašumu Nr. 4 un tam piederošās kopīpašuma domājamās daļas 309/1463; 

– dzīvokļa īpašumu Nr. 5 un tam piederošās kopīpašuma domājamās daļas 623/1463. 

15. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija sēdes 

protokola Nr. 12 7. p. lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Sarkaņu pagasta pārvaldē 

un tai pakļautajās iestādēs” 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 

 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Sarkaľu pagasta pārvaldes, 2011.gada 12. 

novembra iesniegumu Nr. SAR/1-23/11/130 „Par maksas pakalpojumiem”, ar lūgumu izskatīt 

lēmuma projektu par maksas pakalpojumiem Sarkaľu pagasta pārvaldē, Sarkaľu pamatskolā 

un Sarkaľu pagasta tautas namā „Kalnagravas”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu un 

saskaľā ar Madonas novada pašvaldības 25.08.2011. domes lēmumu (protokols Nr. 16, 35. p.) 

„Par Sarkaľu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites darba kārtošanu”, ľemot vērā 

Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, 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. Ar 2011. gada 1. decembri, apstiprināt šādus Sarkaľu pagasta pārvaldes, Sarkaľu 

pamatskolas un tautas nama „Kalnagravas” sniegtos maksas pakalpojumus: 

 

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Izcenojumi 

LVL  

(bez PVN) 

Piezīmes 

1. Biroja tehnikas pakalpojumi 

1.1. Kopēšana A4 1 lapa  0,04 Ar PVN apliekams darījums 

1.2. Kopēšana A3 1 lapa 0,08 Ar PVN apliekams darījums 

1.3. Kopēšana A4 lapas abas puses 0,08 Ar PVN apliekams darījums 

1.4. Kopēšana A3 lapas abas puses 0.16 Ar PVN apliekams darījums 

1.5. Faksa nosūtīšana vai saľemšana 

A4 1 lapa 

0,10 Ar PVN apliekams darījums 

1.6. Informācijas izdruka no datora A4 

1 lapa 

0,10 Ar PVN apliekams darījums 

1.7. Skenēšana A4 1 lapa 0,10 Ar PVN apliekams darījums 

2. Īres maksas  

2.1. Īres maksas iedzīvotājiem 

dzīvojamām telpām ar ērtībām 

(ūdens padeve, kanalizācija, 

apkure) 

0,12 par m
2
 Neapliek ar PVN 

2.2. Īres maksas iedzīvotājiem 0,08 par m
2 

Neapliek ar PVN 



 19 

dzīvojamām telpām ar daļējām 

ērtībām (ūdens padeve, 

kanalizācija) 

2.3. Īres maksas iedzīvotājiem 

dzīvojamām telpām bez ērtībām 

(ūdens padeve, kanalizācija) 

0,08 par m
2 

Neapliek ar PVN 

3. Telpu noma 

3.1.  Neapdzīvoto telpu noma   

3.1.1. Nedzīvojamo telpu noma 

komercdarbībai mēnesī par 1m
2
 

0,18 Ar PVN apliekams darījums 

3.1.2. Naktsmītne bijušajā Sarkaľu 

pamatskolas internātā par vienu 

nakti: 

- par gultas vietu 

- par visu telpu izmantošanu 

 

 

 

3,00 

42,00 

 

 

 

Ar PVN apliekams darījums 

Ar PVN apliekams darījums 

3.1.3. Tautas nama „Kalnagravas” lielās 

zāles noma: 

- līdz 50 personām 

 

 

 

 

 

- virs 50 personām 

 

 

 

10,00 lati 

stunda (virs 3 

stundām 

50% atlaide 

no stundas 

likmes) 

20,00 lati 

stunda (virs 3 

stundām 

50% atlaide 

no stundas 

likmes) 

 

 

Ar PVN apliekams darījums 

 

 

 

 

 

Ar PVN apliekams darījums 

 

3.1.4. Tautas nama „Kalnagravas” 

kamīnzāles noma: 

- līdz 20 personām 

 

 

 

 

 

- virs 20 personām 

 

 

 

5,00 lati 

stunda (virs 3 

stundām 

50% atlaide 

no stundas 

likmes) 

10,00 lati 

stunda (virs 3 

stundām 

50% atlaide 

no stundas 

likmes) 

 

 

Ar PVN apliekams darījums 

 

 

 

 

 

Ar PVN apliekams darījums 

 

3.1.5. Pirts izmantošana tautas namā 

„Kalnagravas” (ne mazāk kā 3 

stundas) 

5,00 lati 

stunda 

Ar PVN apliekams darījums 

 

3.1.6. Tautas nama „Kalnagravas” lielās 

zāles noma mākslinieciskiem 

kolektīviem ar savām ieejas 

biļetēm 

15% no 

ieľēmumiem, 

bet ne mazāk 

kā Ls 25,00 

Ar PVN apliekams darījums 

 

3.1.7. Sarkaľu pamatskolas ēdnīcas 5,00 lati Ar PVN apliekams darījums 
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telpu noma stunda  

4. Transporta pakalpojumi 

4.1. Pasaţieru autobusa MB 

izmantošana: 

par 1 km pašvaldības iestādēm 

par 1 km ārpus pārvaldes 

par 1 stundu dīkstāve pašvaldības 

iestādēm 

par 1 stundu dīkstāve ārpus 

pārvaldes 

 

 

0,34 lati 

0,40 lati 

 

2,00 lati 

 

2,50 lati 

 

 

Ar PVN apliekams darījums 

Ar PVN apliekams darījums 

Ar PVN apliekams darījums 

Ar PVN apliekams darījums 

4.2. Automašīnu VW Caravella un 

Citroen Jumpy izmantošana: 

par 1 km pašvaldības iestādēm 

par 1 km ārpus pārvaldes 

par 1 stundu dīkstāve pašvaldības 

iestādēm 

par 1 stundu dīkstāve ārpus 

pārvaldes 

 

 

0,15 lati 

0,18 lati 

2,00 lati 

 

2,50 lati 

 

 

Ar PVN apliekams darījums 

Ar PVN apliekams darījums 

Ar PVN apliekams darījums 

 

Ar PVN apliekams darījums 

5. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi 

5.1. Zāles pļāvēju izmantošana 

(trimmeris un stumjamā 

pļaujmašīna) par 1 stundu  

3,50 lati Ar PVN apliekams darījums 

5.2. Strādnieka ar motorzāģi 

pakalpojumi par 1 stundu 

3,50 lati Ar PVN apliekams darījums 

6. Ēdināšanas maksas pakalpojumi 

6.1. Sarkaľu pamatskolā: 

- brokastis 

- pusdienas 

- launags 

 

0,30 

0,40 

0,15 

 

Neapliek ar PVN 

Neapliek ar PVN 

Neapliek ar PVN 

6.2. Izglītības iestāţu darbinieki – 

pusdienas 

Pārējo iestāţu darbinieku - 

pusdienas 

0,56 

 

0,56 

Neapliek ar PVN 

 

Ar PVN apliekams darījums 

6.3. Nometľu dalībnieki Pēc faktiskā Ar PVN apliekams darījums 

 

1.2.No telpu nomas maksas atbrīvoti: pašvaldības iestādes, pašdarbības kolektīvi, 

labdarības pasākumi, pašu raţotās lauksaimniecības un amatniecības darbu 

izstādes – pārdošanas. 

1.3.Atcelt Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija sēdes protokola 

Nr. 12 7. p. lēmumu „Par maksas pakalpojumiem Sarkaľu pagasta pārvaldē un tai 

pakļautajās iestādēs”. 

 

2. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Madonas novada pašvaldības Sarkaľu pagasta 

Biksēres un Sarkaľu bibliotēkās: 

 

Pakalpojuma veids Daudzums Summa (Ls) 

Bez PVN PVN Kopā  

Kopēšana no bibliotēkas krājumiem  

A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,05 nepiemēro 0,05 

A4 formāta lapas abas  puses (melnbalta) 0,10 nepiemēro 0,10 

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina 50% no satura) 0,20 nepiemēro 0,20 
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A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0,40 nepiemēro 0,40 

Kopēšana no klienta materiāliem 

A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,05 0,01 0,06 

A4 formāta lapas abas  puses (melnbalta) 0,10 0,02 0,12 

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina 50% no satura) 0,20 0,04 0,24 

A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0,40 0,09 0,49 

Informācijas printēšana)no bibliotēkā pieejamām datubāzēm, informācijas resursiem 

A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,10 nepiemēro 0,10 

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) 0,20 nepiemēro 0,20 

Informācijas printēšana no klienta informācijas nesējiem 

A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,10 0,02 0,12 

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) 0,20 0,04 0,24 

Skenēšana no bibliotēkas krājumiem  

A4 formāta lapas 1 puse  0,10 nepiemēro 0,10 

Skenēšana no klienta dokumentiem 

A4 formāta lapas 1 puse  0,10 0,02 0,12 

Dokumenta sastādīšana pēc klienta 

pieprasījuma 1 lapas puse izdrukas formātā  

0,50 nepiemēro 0,50 

Informācijas elektroniskā piegāde                            

(1 dokuments) 

0,10 nepiemēro 0,10 

Pasūtīšana SBA ( starpbibliotēku abonements)  

kārtā  

Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai 

atpakaļ sedz klients 

 

16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 

            

Madonas novada pašvaldības Sarkaľu pagasta pārvaldē ir saľemts Vivitas Ļebedevas 

2011. gada 7. oktobra iesniegumu (reģistrēts 07.10.2011. Nr. SAR/1-13.2/11-84-L) par zemes 

lietošanas mērķu maiľu nekustamam īpašumam zemes gabalam „Sīkulīši”, Sarkaľu pagastā, 

Madonas novadā, kadastra numurs 7090-004-0194. 

Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija. 

Noklausījusies Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītāju Andri Simtnieku, pamatojoties uz 

20.06.2006. MK noteikumiem 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 –17 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

Mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (kods 0101) uz 

zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība uz individuālo dzīvojamo apbūve (kods 0601) V. Ļ. 

īpašumā esošam nekustamam īpašumam zemes gabalam „Sīkulīši”, Sarkaľu pagastā, 

Madonas novadā 0,0682 ha (kadastra apzīmējums 7090-004-0194). 
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17. Par nekustamā īpašuma „Ozolskola” Liezēres pagastā  nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

ZIĽO – Jānis  SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu „Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Ozolskola” Liezēres pagastā, atsavināšanu”, 22.09.2011. protokols 

Nr.17,3.p., un 2002.gada 3.decembra likumu „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma" 8(1
1
),(3),(6)p., saskaľā ar Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta 

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

asistenta kuratora vērtētāja Jāľa Freiberga (īpašumu vērtētāju profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr.5) nekustamā īpašuma „Ozolskola” novērtējumu un Asjas Metules, adrese 

„Ozolskola”, Liezēres pagasts, Madonas novads,  iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Ozolskola” iegādi, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas 

sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIĽA, 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- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

nolemj: 
 

1. Reģistrēt nekustamo īpašumu „Ozolskola” ar kadastra numuru 7068 013 0138, 

Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda; 

2. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozolskola” ar kadastra 

numuru 7068 013 0138, kas atrodas Liezēres pagastā, un sastāv no  zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumiem 7068 013 0138 0,3122 ha kopplatībā, dzīvojamās mājas, ar 

kadastra apzīmējumu 7068 013 0138 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 

7068 013 0138 002 un 7068 013 0138 004  nosacīto cenu Ls 3600,00 (trīs tūkstoši  seši 

simti latu) . 

3. Atsavināt – pārdot Madonas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

„Ozolskola”, Liezēres pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7068 013 0138, 

īrniecei A.M., personas kods XXX. 

4. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt atsavināšanas piedāvājumu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

18. Par grozījumiem LIEZĒRES pagasta pārvaldes 2011.gada budžetā     

ZIĽO:  Jānis SIRMAIS – LIEZĒRES pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Madonas novada Liezēres pagasta pārvaldes  

iesniegumu ar lūgumu   pieľemt lēmumu par Liezēres pagasta pārvaldes 2011.gada 

pamatbudţeta līdzekļu pārkārtošanu: 

 Ľemot vērā Liezēres pagasta pārvaldes iesniegumu, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –15 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izdarīt sekojošus grozījumus Liezēres pagasta pārvaldes 2011.gada pamatbudţetā:  

 
1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi      

      

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus     
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Kods Nosaukums Summa    

04.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 8 894    

10.1.0.0. Naudas sodi 1 647    

12.2.0.0. 

ieľēmumu no ūdentilpes un zvejas 

tiesību nomas 100    

18.6.0.0. Valsts budţeta transferti 2 600    

21.4.0.0. Pārējie pašu ieľēmumi 757    

 Kopā 13 998    

 t.sk. uz izdevumiem 11 398    

 uz atlikumu 0    

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus     

Kods Nosaukums Summa    

21.3.0.0. ieľēmumi no maksas pakalpojumiem 2 600    

         

         

 Kopā 2 600    

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi      

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu     

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums   

o8.400 Atbalsts sabiedriskajām 

organizācijām 

  

    

  Izdevumi kopā (palielinājums) 700     

2300 Materiālu iegāde 700     

o9.110 Pirmsskolas izglītības grupas       

  Izdevumi kopā (palielinājums) 15 227     

2200 Pakalpojumi 13500 pirmsskolas grupu tualešu un virtuvju remonts   

2300 Materiālu iegāde 1727 remontmateriālu iegāde   

10,702 BJĀAC Ozoli       

  Izdevumi kopā (palielinājums) 671     

5200 Kapitālie izdevumi 671     

 Kopā 16 598    
 t.sk. no papildus ieľēmumiem 11398    
 no izdevumu samazinājuma 5200    
 no atlikuma     

2.2.  Samazināt finansējumu     

Kods Nosaukums Summa    

10.702. BJĀAC Ozoli      

  Izdevumi kopā samazinājums 5200    

2300 Materiālu iegāde 5200    

 Kopā 5200    

2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem)   

o6.600   Apkure      

  Izdevumi kopā 0    

1100 Atalgojumi -3 000    

1200 D/d sociālais nodoklis -1000    

2200 Pakalpojumi 2000    

2300 Materiālu iegāde 500    

2500 Budţeta nodokļu maksājumi 1500    

o8.100 Atbalsts sporta pasākumiem      
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  Izdevumi kopā 0    

1100 Atalgojumi -324    

1200 D/d sociālais nodoklis -76    

2200 Pakalpojumi 200    

2300 Krājumu iegāde 200    

19. Par nekustamā īpašuma „XXX” sadalīšanu 

ZIĽO: Andris PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldē 08.11.2011. saľemts V.P., 

dzīvojošas XXX iesniegums (reģistrēts ar Nr. ARO/1-13.2/389-P) ar lūgumu iznomāt 

nekustamā īpašuma „XXX”  (kadastra apzīmējums  7042 002 0096) zemi 5.65 ha platībā 

Aronas pagastā, Madonas novadā no pašvaldībai piekritīgajām zemēm, ľemot vērā, ka 

minētais īpašums piederējis tēvam J.S.. 

Nekustamais īpašums „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads ar kadastra 

apzīmējumu XXX ir pašvaldībai piekritīgā zeme 15.4 ha kopplatībā, uz kura atrodas 

mājīpašums.  

Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 4
1
 daļu (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, izľemot 

par zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas 

Hipotēku un zemes banka” personā. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno 

zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par 

izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk 

var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav 

atsavināms vai iznomājams citai personai), ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu 

un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „XXX”, Aronas pagasts, Madonas 

novads ar kadastra apzīmējumu XXX un platību 15.4 ha divos īpašumos ar nosaukumiem:  

1) „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads ar kadastra apzīmējumu XXX, platību 5.65 

ha, uz kura atrodas mājīpašums un lietošanas mērķi: Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (NĪLM kods 0201; 

2) „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads ar platību 9.75 ha un lietošanas mērķi: 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

  

20. Par  pašvaldībai piekritīgā īpašuma „XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads nomu 

ZIĽO: Andris PIEKALNS – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 
 

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldē 08.11.2011. saľemts V.P., 

dzīvojošas XXXX iesniegums (reģistrēts ar Nr. ARO/1-13.2/389-P) ar lūgumu iznomāt 

nekustamā īpašuma „XXX”  (kadastra apzīmējums  XXX) zemi 5.65 ha platībā Aronas 
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pagastā, Madonas novadā no pašvaldībai piekritīgajām zemēm, ľemot vērā, ka minētais 

īpašums piederējis tēvam J.S.. 

Iesniegumam pievienots 17.10.2011. LR Centrālās zemes komisijas lēmums Nr.8180 ar 

kuru nolemts V.P. līdz 2011.gada 19.decembrim iesniegt Centrālajā zemes komisijā notariālu 

aktu – iesniegumu par mantojuma pieľemšanu un apstiprināšanu mantojuma tiesībās, kurā kā 

mantojamā manta norādīta nekustamais īpašums Madonas novada Aronas pagasta „XXX”, 

kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu XXX un 14.07.2011. Latvijas nacionālā 

arhīva  izziľa Nr. 8.2.4/P-446 „Par saimniecības sastāvu un ēku piederību”, kurā norādīts, ka  

J.S. ir kolhoznieku sētas „XXX” ģimenes galva.    

Izvērtējot pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums 

„XXX”, Aronas pagasts, Madonas novads ar kadastra apzīmējumu 7042  002 0096 ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un pēc spēkā esošā teritorijas plānojuma atļautā izmantošana ir 

lauksaimniecība un meţsaimniecība.  

Ar Aronas pagasta Tautas deputātu padomes 28.01.1992. 20.sasaukuma 14.sesijas 

lēmumu Nr.2 zeme bija piešķirta lietošanā pusmāsai S. P., kura ir mirusi.  

V.P. regulāri maksā nekustamā īpašuma „XXX” nodokli par zemi. 

Aronas pagasta padomei nav bijis iebildumu, ka V.P. tiktu atjaunotas īpašuma tiesības 

kā bijušā īpašnieka J.S. meitai, kas fiksēts 2007.gada 22.augusta sēdes lēmumā Nr.3.§.1.p. 

(protokols Nr.11). Uz zemes gabala atrodas mantojamais mājīpašums. Zeme nav 

nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu” 4.punktu, atklāti balsojot: PAR –17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

Iznomāt V.P., dzīvojošai XXX pašvaldībai piekritīgā īpašuma „XXX”, Aronas pagasts, 

Madonas novads zemi ar kadastra apzīmējumu XXX un platību 5.65, uz kuras atrodas 

mantojamais mājīpašums, uz 5 (pieciem) gadiem ar lietošanas mērķi:  Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (NĪLM kods 0201, noslēdzot nomas līgumu. 

21. Par Liezeres pagasta autotransporta nodošanu Vestienas pagasta pārvaldei  

Ziľo:  Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

Izskatījusi Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.VĪLES-BĒRZIĽA iesniegumu 

(reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 10.10.2011. Nr.MNP/2.1.3.2./11/3061), ľemot vērā 

Madonas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

noklausījusies A.VĪLES-BĒRZIĽA sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

Liezēres pagasta pārvaldei nodot Vestienas pagasta pārvaldei lietošanā Mersedes Benz 

autobusu (1990.g.). 
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22. Par ierosinājumu iznomāt zemi ar apbūves tiesībām Vestienas pagasta „Anduļu 

nogāze” 

ZIĽO – Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Vestienas pagasta pārvalde ierosina iznomāt ar apbūves tiesībām Madonas novada 

pašvaldībai piederošā īpašuma „Anduļu nogāze”, kadastra apzīmējums 7096 007 0155, daļu 

0.07 ha (700 kvadrātmetri) platībā. Īpašuma kopējā platība 2.59 ha. Īpašums atrodas pie 

Vestienas pagasta centra gar valsts autoceļu V 884 virzienā Vestiena – Gaiziľkalns Vestienas 

aizsargājamo ainavu apvidū. Pēc teritorijas plānojuma – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

ar apbūves tiesībām. 

Noklausījusies sniegto informāciju, pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr. 735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 9.1.p. /uz zemesgabala atrodas tiesiskā 

valdītāja ēkas (būves), kuras saskaľā ar likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās” ir ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā/, atklāti balsojot: PAR –

15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis 

KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda 

MADERNIECE, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars 

UDRASS, Ruta VIZĀNE,   Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV, 

Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

Nodot nomā S.J. ar apbūves tiesībām daļu 0,07 ha (700 kvadrātmetri) no nekustamā 

īpašuma „Anduļu nogāze”, kadastra apzīmējums 7096 007 0155, nosakot nomas līguma 

termiľu 10 gadi. 

23. Par Vestienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu 

ZIĽO: Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Noklausījusies Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja A.Vīles – Bērziľa informāciju par 

to, ka kustamās mantas „VW PASSAT VARIANT” pirmā izsole 10.11.2011., kurā bija 

paredzēts automašīnu izsolīt par LVL 380.00 (Madonas novada pašvaldības domes 

28.07.2011. lēmums Nr.60), nav notikusi, jo nebija pieteicies neviens pretendents, 

pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 37. panta 1. daļas 

1. un 3. punktu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIĽA, 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. Nodot atsavināšanai – pārdodot par brīvu cenu LVL 200.00 (divi simti latu)  Vestienas 

pagasta pārvaldes pārziľā esošo 1989. gada izlaiduma automašīnu VW PASSAT VARIANT 

ar valsts NR. EH 5275. 

2. Uzdot Vestienas pagasta pārvaldei organizēt 1989. gada izlaiduma automašīnas VW 

PASSAT VARIANT ar valsts NR. EH 5275 pārdošanu par brīvu cenu. 

24. Par nekustamā īpašuma „Jaunzemi 2”, kadastra numurs 7096 009  0098, zemes 

platības precizēšanu Vestienas pagastā 

ZIĽO: Artūrs VĪLE – BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Pamatojoties uz SIA „Ametrs” 14.11.2011. Iesniegumu (saľemts Vestienas pagasta 

pārvaldē ar Nr. VES/1-13.2/11/78-A) par nekustamā īpašuma „Jaunzemi 2, kadastra numurs 

7096 009 0098, platības precizēšanu pēc kadastrālās uzmērīšanas. 
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Iesniegumā norādīts, ka veicot mērniecības darbus pēc klātpievienotā lēmuma, skices un 

VZD informācijas, platība dabā neatbilst iesniegtajai informācijai. Īpašumam „Jaunzemi 

2”tika konstatēta platība 12.09, iepriekšējā piešķirtā platība 9.8 ha. 

Lūdzam veikt platības maiľu un starpību 2.29 ha pievienot īpašumam „Jaunzemi 2”. 

Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta 9. daļai, /ja 

kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 

platību vai ir mazāka par to, un zemes gabala robeţu kontūras apvidū atbilst lēmuma par 

zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskā pielikumā noteiktajām robeţu kontūrām, 

pašvaldība pieľem lēmumu par platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās 

zemes gabala robeţu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā 

lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robeţu kontūrām, ja visi robeţojošie zemes gabali 

ir kadastrāli uzmērīti./ 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta 9. 

daļu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, 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: 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunzemi 2”, kadastra numurs 7096 009 0098, 

kadastrālajā uzmērīšanā precizēto zemes platību 2.29 ha (divdesmit divi tūkstoši deviľi simti 

kvadrātmetru) un noteikt kopējo platību 12.09 ha. 

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. 

25. Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Vestienas ciemā” 

realizāciju 

ZIĽO: Artūrs VĪLE-BĒRZIĽŠ- Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 Ir sagatavots projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Vestienas ciemā” 

Tehniski-ekonomiskais pamatojums (TEP). TEP tālākai virzīšanai atzinuma saľemšanai no LR 

Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas, 

nepieciešams pašvaldības lēmums par TEP apstiprināšanu. Uzklausot Artura Vīles-Bērziľa 

ziľojumu, atklāti balsojot: PAR –16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita 

KĻAVIĽA, 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. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 2011. gadā iesniegto tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Vestienas ciemā” un 

tajā izmantotos pieľēmumus Ūdenssaimniecības attīstībai Madonas novada Vestienas ciemā 

projektam kopumā un tajā iekļauto Prioritāro investīciju programmu. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 452 719,58 

t.sk.  

kopējām attiecināmām izmaksām 

 

351 402,00 
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Projekta iesniedzēja budţets  

   Pašvaldības galvojums 52 710,30 

   KF/ERAF finansējums 298 691,70 

Cits (norādīt) 0,00 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 101 317,58 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

 

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:   

9. 1595 m ūdensvada rekonstrukcija; 

10. 1 gab. artēzisko urbuma jaunizbūve; 

11. 1 gab. esošās ūdens ľemšanas vietas sakārtošana- frekvenču pārveidotāju 

uzstādīšana sūkľiem, hidroforu un dīzeļģeneratora uzstādīšana jaunizbūvētā ēkā 

 

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības 

nodrošināšanai: 

12. 295 m ūdensvada jaunbūve; 

13. 1350 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve; 

14. 530 m kanalizācijas spiedvada izbūve; 

15. 3gab. KSS izbūve. 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Bērzaunes pakalpojumi” ieguldījuma daļu 52 710,30 

latu galvojumu, kas sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot 

iesniegumu ERAF finansējuma saľemšanai 298 691,70 lati. 

5. Nodrošināt 452 719,58 Ls priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ľemt aizľēmumu 

Valsts kasē vai SIA „ Vides investīciju fondā” uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 

gadiem un ar kreditoru noteikto procentu likmi. 

6. SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā 

izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 

normas. 

8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas 

ERAF finansējuma saľēmējam. 

9. Akceptēt SIA „Bērzaunes komunālais uzľēmums” ERAF līdzfinansējuma saľemšanai 

sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši 

projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokumnts) un 

projekta budţeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments). 

26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ZIĽO:  Aigars  ŠĶĒLS – Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Aigars Šķēls, lūdz jautājumu izľemt no dienas kārtības un skatīt decembra mēneša Domes 

sēdē. 

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

KĻAVIĽA, 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 
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ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

nolemj: 

Jautājumu skatīt decembra mēneša Domes sēdē. 
     

27.  Par Praulienas pagasta pašvaldības 24.02.2005. sēdes lēmuma „Par atteikšanos no 

pirmpirkuma tiesībām” (protokola Nr. 2, 12.§) atcelšanu  

Ziľo: Helmuts PUJATS – Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists 

Madonas novada pašvaldības, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, 15.11.2011. saľēma G.V., 

turpmāk tekstā „Pieteicēja”, pilnvarotās personas J.K. 15.11.2011. iesniegumu ar lūgumu, 

pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas 22.04.2008. lēmumu, anulēt Praulienas pagasta 

pašvaldības 24.02.2005. sēdes lēmumu „Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām” (protokola 

Nr. 2, 12.§). Iesniegumam pievienota Pieteicējas izdotās 11.05.2011. pilnvaras (apliecinājusi 

zvērinātas notāre Zita Dombrovska un reģistrējusi ar Nr. 908) kopija, Vidzemes apgabaltiesas 

22.04.20005. lēmuma lietā Nr. C05059306/07-03 noraksta, tajā skaitā, izlīguma un tā 

pielikuma, kopija un nekustamā īpašuma „XXX” zemes robeţu plāna kopija.  

Pašvaldības dome konstatē sekojošo: 

Praulienas pagasta pašvaldība domes 24.02.2005. sēdē pieľēma lēmumu „Par atteikšanos 

no pirmpirkuma tiesībām” (protokola Nr. 2, 12.§), ar kuru: 

- atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz no nekustamā īpašuma „XXX” atdalīto zemesgabalu ar 

kadastra numuru 7086 012 0113; 

- atdalītajam zemesgabalam apstiprināja nosaukumu ”XX”. 

Praulienas pagasta pašvaldība 24.02.2005. lēmumu pieľēma, izskatot Pieteicējas 

03.02.2005. iesniegumu, kuram bija pievienots zemesgabala „XXX” īpašnieku I.S. un S.S. 

Pieteicējas 03.02.2005. noslēgtais pirkuma līgums. 

Pamatojoties uz 03.02.2005. noslēgto līgumu un Praulienas pagasta pašvaldības 

24.02.2005. lēmumu, Pieteicējas uzdevumā tika izgatavots no zemesgabala „XXX” atdalītā 

zemesgabala (tika piešķirts kadastra Nr. 7086 012 0113 un nosaukums „XXX”) zemes robeţu 

plāns un apstiprināts Valsts zemes dienestā. Pieteicēja īpašuma tiesības uz atdalīto 

zemesgabalu „XXX” netika reģistrējusi zemesgrāmatā.      

I.S. un S.S. zemesgabalu „XXX”, tajā skaitā arī atdalīto zemesgabalu „XXX”, ar 

28.02.2006. pirkuma līgumu pārdeva M.Š., kurš īpašuma tiesības 10.05.2006. reģistrēja 

zemesgrāmatā.    

Pieteicēja Vidzemes apgabaltiesā iesniedza prasības pieteikumu par 28.02.2006. pirkuma 

līguma daļēju anulēšanu. Vidzemes apgabaltiesa lietā C05059306/07-03 pieľēma lēmumu, ar 

kuru nolēma apstiprināt izlīgumu starp Pieteicēju un M.Š.. Izlīguma 1.punktā ir minēts, ka no 

M.Š. īpašumā esošā zemesgabala „XXX” atdalīs zemesgabalu, kas atzīmēts izlīgumam 

pievienotajā plānā ar burtu „B”. Izlīguma 2.punkta minēts, ka izlīgumam pievienotais plāns 

būs pamats jaunu zemes robeţu plānu izgatavošanai un reģistrēšanai Valsts zemes dienestā, 

kā arī zemesgabalu korroborācijai zemesgrāmatā. Izlīguma 4.punktā minēts, ka ar 

zemesgabala, kas atzīmēts plānā ar burtu „B”, atdalīšanu M.Š. un Pieteicēja vienojās saprast 

darbības, tajā skaitā, Praulienas pagasta padomes lēmuma par jaunas adreses un nosaukuma 

piešķiršanu zemesgabalam, kas atzīmēts plānā ar burtu „B”, arī jebkādas darbības, kas 

saprātīgi var būt nepieciešamas, lai par zemesgabala, kas atzīmēts plānā ar burtu „B”, 

īpašnieku zemesgrāmatā ierakstītu Pieteicēju. 

Pašlaik izveidojusies situācija, ka, lai Pieteicēja varētu sākt zemesgabala, kas tiesas 

apstiprinātajā izlīguma plānā atzīmēts ar burtu „B”, atdalīšanu, ir nepieciešams atcelt 

Praulienas pagasta pašvaldības 24.02.2005. lēmumu, kas dotu iespēju Valsts zemes dienestam 

anulēt ierakstu kadastra reģistrā par no zemesgabala „XXX” atdalīto zemesgabalu „XXX”. 

Tāpēc Pieteicējas pārstāvis iesniedza attiecīgu iesniegumu. 
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Ľemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIĽA, 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. Atcelt Praulienas pagasta pašvaldības 24.02.2005. sēdes lēmumu „Par atteikšanos no 

pirmpirkuma tiesībām” (protokola Nr. 2, 12.§); 

2. Šo lēmumu nosūtīt G.V. pilnvarotajam pārstāvim J.K..   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Voldemāra 

Baloţa ielā 13a, Valmierā) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

28. Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības publiskajām bibliotēkām  

Ziľo : Imelda SAULĪTE – Madonas novada bibliotēkas direktore 

Noklausījusies sniegto informāciju, ľemot vērā  Madonas  novada pašvaldības domes 

Izglītības un kultūras komitejas lēmumu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

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

Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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 mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības publiskajām bibliotēkām atbilstoši v./a. 

“Kultūras informācijas sistēmas” sadalījumam.  

 

1.Finansējumu, kurš ir ieekonomēts, saľemot mērķdotāciju, atstāt pašvaldības publisko 

bibliotēku darbības nodrošināšanai gatavojoties akreditācijai atbilstoši sadalījumam:  

 

Bibliotēka Pagasta pārvalde 
Ieekonomētais 

finansējums. 

Nepieciešamie 

grozījumi Ls 

Aronas pagasta bibliotēka Aronas pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Aronas pagasta Kusas 

bibliotēka 
Aronas pagasta pārvalde Ls 338,76 

Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Aronas pagasta Viesienas 

bibliotēka 
Aronas pagasta padome Ls 338,76 

Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Barkavas bibliotēka 
Barkavas pagasta pārvalde 

 
Ls 338,76 Kods 5233- 338,76 

Barkavas pagasta Stalīdzānu 

bibliotēka 
Barkavas pagasta pārvalde Ls 338,76 Kods 5233- 338,76 

Bērzaunes pagasta bibliotēka 

(Aronas iela 1) 
Bērzaunes pagasta pārvalde Ls 338,76 Kods 5233- 338,76 

Bērzaunes pagasta bibliotēka 

(Gaiziľa ielā 7) 
Bērzaunes pagasta pārvalde Ls 338,76 Kods 5233- 338,76 

Dzelzavas pagasta 1. 

bibliotēka 
Dzelzavas pagasta pārvalde Ls 338,76 Kods 5233- 338,76 

Dzelzavas pagasta 2. 

bibliotēka 
Dzelzavas pagasta pārvalde Ls 338,76 Kods 5233- 338,76 

Kalsnavas bibliotēka Kalsnavas pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Lazdonas pagasta bibliotēka Lazdonas pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 
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Liezēres pagasta bibliotēka Liezēres pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Liezēres pagasta Mēdzūlas 

bibliotēka 
Liezēres pagasta pārvalde Ls 217,80 

Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 165,8 

Ļaudonas pagasta bibliotēka Ļaudonas pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Ļaudonas pagasta Sāvienas 

bibliotēka 
Ļaudonas pagasta pārvalde Ls 217,80 

Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 165,80 

Madonas novada  bibliotēka Madona Ls 798,48 Kods 5233-798,60 

Mārcienas pagasta bibliotēka Mārcienas pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Mētrienas pagasta bibliotēka Mētrienas pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Ošupes pagasta bibliotēka Ošupes pagasta pārvalde Ls 217,80 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233-165,8 

Ošupes pagasta Degumnieku 

bibliotēka 
Ošupes pagasta pārvalde Ls 338,76 

Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Praulienas pagasta bibliotēka Praulienas pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Praulienas pagasta Saikavas 

bibliotēka 
Praulienas pagasta pārvalde Ls 338,76 

Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Sarkaľu pagasta bibliotēka Sarkaľu pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

Sarkaľu pagasta Biksēres 

bibliotēka 
Sarkaľu pagasta pārvalde Ls 217,80 

Kods 2310- 52,00 

Kods 5233-165,8 

Vestienas pagasta bibliotēka Vestienas pagasta pārvalde Ls 338,76 
Kods 2310- 52,00 

Kods 5233- 286,76 

 

 29. Par iespēju turpināt būvniecību „‟XXX‟‟, Barkavas pagastā, Madonas novadā  

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore 2011.gada 9.novembrī konstatēja, 

ka „XXX‟‟, Barkavas pagastā tiek veikta veikala ēkas rekonstrukcija bez akceptēta 

būvprojekta un būvdarbu atļaujas. Nekustamā īpašuma īpašnieks J.M. p.k. XXX. 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību 

kompetencē ir kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā 

administratīvajā teritorijā; 

2011.gada 9.novembrī ir sastādīts Atzinums nr.85/2011., kurā konstatēts, ka nekustamajā 

īpašumā ”XXX‟‟, Barkavas pagastā, Madonas novadā ir veikta patvaļīga būvniecība. 

Saskaľā ar Būvniecības likuma 1.panta 21.punktu, patvaļīga būvniecība — būvdarbi, kas 

tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izľemot Vispārīgajos 

būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

Saskaľā ar Būvniecības likuma 16.panta 1.daļu, būvdarbus drīkst veikt tikai saskaľā ar 

pašvaldības akceptētu būvprojektu, izľemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos 

būvnoteikumos. 

Saskaľā ar Būvniecības likuma 30.panta ceturto daļu, ja būvniecība notiek bez 

būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 

pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieľemtā lēmuma izpildei. 09.11.2011. 

būvinspektors ar rakstisku rīkojumu nekustamā īpašuma īpašniekam deva norādījumus- 

pārtraukt būvdarbus nekustamajā īpašumā ‘’Stalīdzāni 1’’, Barkavas pagastā, Madonas 

novadā. 

Saskaľā ar Būvniecības likuma 30.panta piekto daļu, ja būvinspektora konstatētos 

pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
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pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieľemt vienu no šādiem 

motivētiem lēmumiem:  

1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības 

turpināšanai;  

2) lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas 

un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir jāizvērtē lietas apstākļi un 

jāpieľem viens no lēmumiem: 

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga- ja 

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības. 

3) par administratīvā akta izdošanu- ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka 

administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības. 

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta piektā daļa nosaka, ja 

būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt norādot 

nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. 

Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod.  

Piemērojamā tiesību norma (Būvniecības likuma 30.panta 5.daļa) dod iestādei arī rīcības 

brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījuma izdot lēmumu par 

iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Rīcības 

brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts augstāks taisnīguma līmenis 

individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var izmantot tikai šim nolūkam. 

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta 

piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot 

personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ľemot vērā, ka personas 

tiesību būtisku ierobeţošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

Ľemot vērā to, ka personas tiesību būtisku ierobeţošanu var attaisnot tikai ievērojams 

sabiedrības ieguvums, pieľemot lēmumu ir nepieciešams izvērtēt kāds būtu iespējamais 

sabiedrības ieguvums, ja tiktu pieľemts lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku 

novēršanu, tas ir zemesgabala, būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, tādejādi ierobeţojot 

Būvniecības pasūtītāja tiesības turpināt objektu būvniecību atbilstoši būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Pieľemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, tas ir zemesgabala, 

būves atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, būtiski tiktu ierobeţotas Būvniecības pasūtītāja 

tiesības turpināt būvniecību un patvaļīgi uzbūvētās būves nojaukšana šajā gadījumā nebūtu 

lietderīga tamdēļ, ka tas radītu finansiālus zaudējumus pasūtītājam, tas ir, tiktu nojaukta 

patvaļīgi uzbūvētā būve, kuru pēc būvatļaujas saľemšanas pasūtītājs atkal būvētu no jauna, kā 

arī sabiedrība no šī procesa neiegūtu nekādu labumu, tieši otrādi, būvniecības process tiktu 

pagarināts un papildus tiktu izlietoti gan cilvēku gan enerģētiskie, gan ekoloģiskie un finanšu 

resursi, kā arī radīti lieki būvniecības atkritumi. 

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, kā arī piemērojot administratīvā 

procesa principus, Madonas novada pašvaldības dome uzskata, ka nav konstatējams tāds 

nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotās būvniecības turpināšana 

nekustamajā īpašumā ”XXX‟‟, Barkavas pagastā, Madonas novadā, un pieľemams lēmums 

par būvniecības radīto seko novēršanu. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu 

minētajā zemesgabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. 

Tātad ir secināms, ka lēmuma pieľemšana par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu būtu 

pretrunā ar samērības principu. 
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Izvērtējot Madonas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos 

apstākļus, saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 

63.panta pirmās daļas 1.punktu, Būvniecības likuma 30.panta 5.daļas 1.punktu, 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. Būvniecības pasūtītajam I.D. atļaut turpināt būvniecību „‟XXX‟‟, Barkavas pagastā, 

Madonas novadā un līdz 2012.gada 1.februārim izpildīt sekojošus nosacījumus 

būvniecības turpināšanai: 

1.1. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaľot un 

Madonas novada pašvaldības būvvaldē akceptēt būvprojektu veikala ēkas 

rekonstrukcijai ”XXX‟‟, Barkavas pagastā, Madonas novadā. 

1.2. būvniecības reglamentējošo aktu noteiktā kārtībā Madonas novada 

pašvaldības būvvaldē saľemt būvatļauju būvdarbu veikšanai. 

30. Par zemes iznomāšanu Saules ielā XXX 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi I.R. 2011.gada 10.oktobra iesniegumu 

(reģistrēts MNP ar Nr2.1.3.6.\11\636), kurā tiek lūgts iznomāt zemi, kas atrodas Saules ielā 

XXX(iesniegumā minēta adrese Saules iela XXX), automašīnas novietošanai.  

Uz zemes gabala Saules ielā XXX (kadastra apzīmējums XXX)  146 kv.m. platībā 

atrodas Madonas novada pašvaldībai piederošās garāţas, kas iznomātas I.R.,  L. Š. un M. P. 

(zeme nomas līgumā netiek iznomāta). 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu” 5.punkts, nosaka, ja iznomā apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, uz kura 

atrodas attiecīgi valsts vai pašvaldības ēkas (būves), zemes nomas un ēkas (būvju) nomas 

līgumi slēdzami vienlaikus. 

Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies sniegto informāciju un deputātu 

izteiktos viedokļus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu” 5.punkts, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības 

Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, 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. Iznomāt I.R. no Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Saules ielā XXX 

daļu, zem iznomātās garāţas Nr.3 un tai pieguļošo teritoriju 31 kv.m. platībā saskaľā ar 

pielikumu.  

2. Iznomāt L.Š. no Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Saules ielā XXX 

daļu, zem iznomātās garāţas Nr.1 un tai pieguļošo teritoriju 35 kv.m. platībā saskaľā ar 

pielikumu.  

3. Iznomāt M.P. no Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Saules ielā XXX 

daļu, zem iznomātās garāţas Nr. 2 un tai pieguļošo teritoriju 31 kv.m. platībā saskaľā ar 

pielikumu. 

4. Paliekošo zemes gabala Saules ielā XXX daļu 49kv.m. platībā (saskaľā ar pielikumu) 

saglabāt kā koplietošanas teritoriju.   
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31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

    Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo Sija” 01.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\2998 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Grantiľi” 

Bērzaunes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies A.RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Grantiľi” zemes vienības  

kadastra Nr.70460080031 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  5,4ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  5,4 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gausvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv.  

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gausvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

11020104 – līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

110402 – ierīkots ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija. 

110901 – stingra reţīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ľemšanas vietu. 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

160605 – aizsargjoslas teritorija ap notekūdeľu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeľu 

apstrādi un atklātiem dūľu laukiem. 

160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu. 

          3. Atdalāmajam zemes gabalam  1,1ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  1,1 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gausvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv.  

11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos . 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 1,1 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Akmentiľi ”, 

Bērzaunes 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. 

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

    

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo Sija” 01.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\2998 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Lejaslāči” 

Bērzaunes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga 
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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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Lejaslāči” zemes vienības  

kadastra Nr.70460080108 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam  4,66ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  4,66 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gausvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv.  

11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

150301 – ceļa servitūta teritorija 

160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu. 

160605 – aizsargjoslas teritorija ap notekūdeľu attīrīšanas filtrācijas lauku. 

          3. Atdalāmajam zemes gabalam  2,75ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  2,75 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos. 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

160801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu. 

160605 – aizsargjoslas teritorija ap notekūdeľu attīrīšanas filtrācijas lauku. 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 2,75 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Lati ”, Bērzaunes 

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. 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

     

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo Sija” 08.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\3040 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Viļvāni” 

Praulienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Viļvāni” zemes vienības  

kadastra Nr.70860090035 sadalīšanai.  
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2. Zemes gabalam  7,8ha. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  7,8 ha. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

11020205 – līdz 10hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.  

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

120401 –aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju. 

120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju. 

            2.2. Paliekošajam zemes gabalam 7,8 ha platībā mainīt nosaukumu „Viļvāni” 

Praulienas pagasts uz nosaukumu „Ezerkrasts” Praulienas pagasts, Madonas novads. 

          3. Atdalāmajam zemes gabalam  11,9 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  11,9 ha  platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

11020205 – līdz 10hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.  

110502 – tauvas joslas teritorija gar upi. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 11,9 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Viļvānu meţi ”, 

Praulienas 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. 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

     

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo Sija” 08.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\3040 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala 

„Degumnieki” Ošupes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Gunita Kļaviľa, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Degumnieki” zemes 

vienības  kadastra Nr.70820090010, 70820090012 sadalīšanai.  

 2. Zemes gabalam  2,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju.  

            3. Zemes gabalam  2,5ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  2,5 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

150301 – ceļa servitūta teritorija.  

            4. Zemes gabalam  5,3 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 4.1. Zemes gabalam  2,5 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

150301 – ceļa servitūta teritorija.  
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12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju. 

            5. Atdalāmajam zemes gabalam  5,5ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 5.1. Zemes gabalam  5,5 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

120402 –aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju .  

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

110401 –regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija . 

            6. Atdalāmajam zemes gabalam  4,7 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 6.1. Zemes gabalam  4,7 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

150301 – ceļa servitūta teritorija.  

          7. Atdalāmajiem zemes gabaliem 28,9 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Šľorītes ”, 

Ošupes 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. 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo Sija” 08.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\3042 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Priedes 

Inķēni” Liezeres pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Gunita Kļaviľa, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Priedes Inķēni” zemes 

vienības  kadastra Nr.70680110053 sadalīšanai.  

 2. Zemes gabalam  28,3ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam  28,3 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

150301 – ceļa servitūta teritorija.  

            3. Atdalāmajam zemes gabalam  20,5ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  20,5 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.  

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

150301 – ceļa servitūta teritorija. 

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20 kilovoltiem. 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 20,5 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Ozolu Inķēni”, 

Liezeres pagasts, Madonas novads. 

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

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

LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

     

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo Sija” 25.10.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\2930 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala Oskara 

Kalpaka ielā 2, Madona, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Gunita Kļaviľa, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu Oskara Kalpaka ielā 2 zemes 

vienības  kadastra Nr.70010010066 sadalīšanai.  

2. Zemes gabalam 2542kv.m.. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- vienģimenes 

dzīvojamo māju apbūve. 

 2.1. Zemes gabalam 2542kv.m. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizāciju – 211kv.m. 

120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu sarkanā līnija – 324kv.m. 

            3. Zemes gabalam 27698kv.m.. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0201- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam  27698kv.m. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizāciju – 537kv.m. 

11020105 –ūdensteces aizsargjoslas teritorija – 2070kv.m. 

            4. Atdalāmajam zemes gabalam 86805kv.m.. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi  

0908- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 3000kv.m. 0501 – dabas pamatnes 

teritorijas 56805kv.m. . 

 4.1. Zemes gabalam 86805kv.m. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizāciju – 1843kv.m. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizāciju – 153kv.m. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 433kv.m. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV – 215kv.m. 

11020105 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija – 2134kv.m. 

120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu sarkanā līnija – 1142kv.m. 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 88085kv.m. platībā apstiprināt adresi Oskara Kalpaka 

iela 4, Madona, 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. 

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

     

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Ametrs” 07.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.1 \11\3037 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalu Skolas ielā 1 
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kadastra apzīmējums 70420060509, un Skolas iela 3 kadastra apzīmējums 70420060658 

Kusa, Aronas pagasts, Madonas novadā robeţu pārkārtošanai. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Gunita Kļaviľa, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu Skolas ielā 1 kadastra 

apzīmējums 70420060509, un Skolas iela 3 kadastra apzīmējums 70420060658 Kusa, Aronas 

pagasts, Madonas novadā robeţu pārkārtošanai. 

  2. Zemes gabalam Skolas ielā 1, Kusa, Aronas pagasts, 1381kv.m. platībā kadastra 

apzīmējums 70420060509 noteikt zemes lietošanas mērķi 0601 - vienģimenes dzīvojamo 

māju apbūve. 

 2.1. Zemes gabalam Skolas ielā 1, Kusa, Aronas pagasts,  1381kv.m. platībā, kadastra 

apzīmējums 70420060509 noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizāciju . 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts reģionālajiem autoceļiem. 

            3. Zemes gabalam  Skolas ielā 3, Kusa, Aronas pagasts 21926kv.m.. platībā, kadastra 

apzīmējums 70420060658 noteikt zemes lietošanas mērķi 0901- izglītības un zinātnes iestāţu 

apbūve. 

 3.1. Zemes gabalam Skolas ielā 3, Kusa, Aronas pagasts 21926kv.m.. platībā, kadastra 

apzīmējums 70420060658 noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu. 

120103 –aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju. 

120401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizāciju . 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

12030302 - aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts reģionālajiem autoceļiem. 

120601 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu.  

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. 

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

     

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi J.B. 07.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.6.\11\760 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Skaļbi”, 

Barkavas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Gunita Kļaviľa, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, 

Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, 

Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,  Valdis 
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VUCĀNS,  Modris ZOMEROVSKIS), PRET -NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Skaļbi” zemes vienības  

kadastra Nr.70440050036 sadalīšanai.  

 2. Zemes gabalam 5,2 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 2.1. Zemes gabalam 5,2 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV – 0,07ha 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts un pašvaldības autoceļiem – 0,24ha 

            3. Atdalāmajam zemes gabalam 26,1ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 3.1. Zemes gabalam 26,1 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12050101 –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV – 0,23ha 

12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts un pašvaldības autoceļiem 0,24ha 

150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,13ha.150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,05ha 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 26,1 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Skaļbi 2”, 

Barkavas 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. 

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

  

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo Sija”, 09.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\3051 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala Meţa ielā 24, 

Mārciena, Mārcienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Bruno 

KOKARS, Gunita Kļaviľa, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu Meţa ielā 24, Mārciena 

zemes vienības  kadastra Nr.70740040286 sadalīšanai.  

 2. Zemes gabalam  6887kv.m. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0901- izglītības 

un zinātnes iestāţu apbūve. 

 2.1. Zemes gabalam  6887kv.m. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.  

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.  

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju. 

120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju. 

120402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju. 

12010102 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu. 

120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 
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12010201 – aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu . 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

            3. Atdalāmajam zemes gabalam  1202 kv.m. platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 

1201- ūdens ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve. 

 3.1. Zemes gabalam  1201kv.m.. platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV. 

12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV. 

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.  

120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.  

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju. 

120103 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu. 

12010201 – aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu . 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

          4. Atdalītajam zemes gabalam 1201kv.m. platībā apstiprināt adresi Meţa iela 24A, 

Mārciena, 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. 

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

ZIĽO: Andris RIEBA – Būvvaldes vadītājs 

     

Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi SIA „Geo Sija”, 11.11.2011. iesniegumu Nr. 

MNP\2.1.3.2.\11\3083 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala „Plašumi”, 

Vestienas pagastā, Madonas novadā sadalīšanu. 

Noklausījusies Andra RIEBAS sniegto informāciju, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 19.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga 

ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumu „Plašumi”, Vestienas 

pagasts zemes vienības  kadastra Nr.70960070162 sadalīšanai.  

 2. Atdalāmajam zemes gabalam  0,3ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 1101-

zeme ceļu zemes nodalījuma joslās . 

 2.1. Atdalāmajam zemes gabalam  0,3ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus:  

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

130203 –Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija. 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju līdz 20kV. 

            2.2. Atdalītajam zemes gabalam 0,3ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

 

            3. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 3.1. Zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju.  
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130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            3.2. Atdalītajam zemes gabalam 1,0ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 3, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            4. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 4.1. Zemes gabalam  1,0haplatībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju.  

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            4.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,0ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 5, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            5. Atdalāmajam zemes gabalam 1,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 5.1. Zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju.  

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            5.2. Atdalītajam zemes gabalam 1,0ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 7, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

 

            6. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 6.1. Zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju.  

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            3.2. Atdalītajam zemes gabalam 1,0ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 9, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            7. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 7.1. Zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju.  

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            7.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,0ha. platībā apstiprināt adresi Kāla iela11, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

           

           8. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 8.1. Zemes gabalam  1,0ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 
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120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju.  

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            8.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,0 ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 13, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

 

            9. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 9.1. Zemes gabalam  1,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

150301 – ceļa servitūta teritorija . 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju.  

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            9.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,0 ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 15, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            10. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 10.1. Zemes gabalam  1,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

130203 –Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija. 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

150301 –Ceļa servitūta teritorija.  

            10.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,0ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 14, 

Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            11. Atdalāmajam zemes gabalam  1,1ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 11.1. Zemes gabalam  1,1 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

150301 –ceļa servitūta teritorija. 

120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju.  

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            11.2. Atdalītajam zemes gabalam 1,1ha platībā apstiprināt adresi „Plašumi”, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

        

          12. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 12.1. Zemes gabalam  1,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            12.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,0 ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 12, 

Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            13. Atdalāmajam zemes gabalam  1,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 13.1. Zemes gabalam  1,1 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            13.2. Atdalītajam zemes gabalam 1,1 ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 10, 

Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads. 



 44 

           14. Atdalāmajam zemes gabalam  1,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 14.1. Zemes gabalam  1,1 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            14.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,1 ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 8, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            15. Atdalāmajam zemes gabalam  1,1ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 15.1. Zemes gabalam  1,1ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            15.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,1ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 6, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            16. Atdalāmajam zemes gabalam 1,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 16.1. Zemes gabalam  1,0ha  platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            16.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,0 ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 4, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            17. Atdalāmajam zemes gabalam 1,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 17.1. Zemes gabalam  1,1 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

1205060 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 

līdz 20kv. 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos. 

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            17.2. Atdalītajam zemes gabalam 1,1 ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 2, 

Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads. 

            18. Atdalāmajam zemes gabalam  1,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi 0601- 

individuālā dzīvojamo māju apbūve. 

 18.1. Zemes gabalam  1,0 ha platībā noteikt tiesību apgrūtinājumus: 

12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem. 

14020101 – aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos.  

130203 – Vestienas aizsargājamo ainavu aizsardzības zonas teritorija.  

            18.2.Atdalītajam zemes gabalam 1,0 ha platībā apstiprināt adresi Kāla iela 1, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas novads. 

19. Projekts izstrādājams pa kārtām. 

 

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. 
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41. Par papildus līdzekļu sporta pasākumu organizēšanā 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

 Noklausījusies Māra Gailuma sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas lēmumu, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –16 

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

KUMSĀRS,  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 sekojošus grozījumus  sporta pasākumu  2011.gada finansējumā no projektu 

līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem: 

 

Nepieciešamais finansējums un pasākumi 2011.gada novembris,decembris. 

N.p.k. Pasākums Finanses (Ls) 

1. Madonas novada čempionāts šahā 32,00 

2. Madonasnovada čempionāts 100.lauciľu 

dambretē 

24,00 

3. Madonasnovada čempionāts novusā 80,00 

4. Madonas novada čempionāts dambretes 

ātrspēlē 

32,00 

5. Latvijas studentu līga volejbolā 

sievietēm(dalības maksa, transports) 

236,00 

6. Basketbola komanda “Madona” (transports) 260,00 

7. Madonas novada skolēnu spartakiāde 170,00 

8. Madonas novada sporta laureāts 

(apbalvojumu iegāde) 

860,00 

9. Madonas novada čempionāts telpu 

futbolā(inventārs - bumbas) 

110,00 

10. Sporta spēļu komandu inventārs dalībai 

sacensībās 

380,00 

11. Ziemassvētku kauss hokejā 160,00 

 Pavisam kopā 2344,00 

42. Par Madonas novada pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļu pārdali 

Ziľo: Māris GAILUMS – sporta darba organizators 

Noklausījusies Māra Gailuma sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas lēmumu, Madonas novada pašvaldības 

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

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

KUMSĀRS,  Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, 
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Ruta VIZĀNE,  Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), PRET- NAV, ATTURAS - 

NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pārdalīt Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļus: 

Stadiona uzturēšana – Ls 388,00 no koda 

8136 

Madonas novada sporta pasākumi, komandu 

piedalīšanās sacensībās. Jaunatnes 

Olimpiādē, Latvijas čempionāti uz kods 8144 

Tiesnešu darba apmaksa – Ls 740,00 no koda 

8113 

Madonas novada sporta pasākumi, komandu 

piedalīšanās sacensībās Jaunatnes Olimpiādē, 

Latvijas čempionāti uz kods 8144 

Starptautiskie turnīri – Ls 775,00 no koda 

8170 

Madonas novada sporta pasākumi, komandu 

piedalīšanās sacensībās Jaunatnes Olimpiādē, 

Latvijas čempionāti uz kods 8144 

O.Kalpaka balvas izcīľa – Ls 134,00 no koda 

8193 

Madonas novada sporta pasākumi, komandu 

piedalīšanās sacensībās Jaunatnes Olimpiādē, 

Latvijas čempionāti uz kods 8144. 

Inventāra, materiālu iegāde 

 sacensību organizēšanai – Ls 986,00 no koda 

8138 

Madonas novada sporta pasākumi, komandu 

piedalīšanās sacensībās Jaunatnes Olimpiādē, 

Latvijas čempionāti uz kods 8144 

Atbalsts valsts mēroga sporta pasākumiem 

Madonas novadā,  

sportistu atbalsts – Ls 2212,00 no koda 8115 

Madonas novada sporta pasākumi, komandu 

piedalīšanās sacensībās, Jaunatnes 

Olimpiādē, Latvijas čempionāti uz kods 8144 

Kopā – Ls 5235,- Kopā – Ls 5235 

43. Par Smeceres sila slēpošanas un biatlona sporta bāzes menedžera štata vienību 

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

Noklausījusies Voldemāra Šmugā sniegto informāciju, ľemot vērā deputātu izteiktos 

viedokļus, Sporta un veselības jautājumu komitejas lēmumu, Madonas novada pašvaldības 

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

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

KUMSĀRS,  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. Ar 01.01.2012. palielināt Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas štatu sarakstu ar 

amata nosaukumu sporta bāzes menedžeris un strādnieks, paredzot tiem atalgojumu: 

N.p.k. Amata nosaukums Profesijas 

kods 

Amata vienību skaits Amatalgas 

likme (Ls) 

1. Sporta bāzes menedţeris 143103 1 440,00 

2. Strādnieks 911201 1 200,00 

 

2. Organizēt pieteikšanās konkursu uz sporta bāzes „Smeceres sila slēpošanas un biatlona 

sporta bāze” menedţera amatu. 
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44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „XXX”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

atsavināšanu 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 

  

2011.gada 25.augustā Madonas novada pašvaldības dome ir pieľēmusi lēmumu „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma „XXXX”, Sarkaľu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu” 

(prot.Nr.16; 14.p.), ar kuru tika nolemts uzsākt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru 

pašvaldības nekustamajam īpašumam „XXX”, kas sastāv no dzīvojamām mājas (kadastra 

apzīmējums 7090-008-0020-001), šķūľa (kadastra apzīmējums 7090-008-0020-002), pagraba 

(kadastra apzīmējums 7090-008-0020-003), kūts (kadastra apzīmējums 7090-008-0020-004) 

un 0,4988 ha zemes (kadastra numurs 7090-008-0020) par labu nekustamā īpašuma īrniekam 

P.V.M. (2011.gada 1.augustā noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums).  

 Saskaľā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” (turpmāk tekstā – 

Atsavināšanas likums) 4.panta ceturto daļu atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viľa ģimenes 

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

likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 Atsavināšanas likuma 45.pants nosaka - Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā 

esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo 

telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā 

piedāvā pirkt īrniekam un viľa ģimenes locekļiem. 

 Saskaľā ar Atsavināšanas likuma 8.panta septīto daļu nosacīto cenu atbilstoši mantas 

vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.  

 2011.gada 6.jūlijā nekustamā īpašuma „XXX” novērtēšanu ir veicis Latvijas Īpašumu 

Vērtētāju asociācijas vērtētāja asistents Māris Kauliľš (īpašumu vērtētāja profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.5, izsniegts 16.05.2008.)  

 Saskaľā ar nekustamā īpašuma novērtējumu nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst 

viens zemes gabals ar platību 0,4988 ha, un apbūve: vienstāva dzīvojamā māja ar kopplatību 

143,9 kv.m (ēka pilnībā nolietojusies), palīgēkas – šķūnis, pagrabs, kūts (ēkas pilnībā vai 

daļēji nolietojušās), tirgus vērtība 2011.gada 6.jūlijā ir Ls XXX 

 Nekustamajā īpašumā „XXX” ietilpstošā zemesgabala (kadastra Nr.XXX) kadastrālā 

vērtība uz 2011.gada 16.novembri ir Ls XXX. 

 Saskaľā ar Atsavināšanas likuma 47.pantu publiskas personas mantas atsavināšanā 

iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita attiecīgās publiskās personas 

budţetā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru kabineta paredzētajā kārtībā. 

 Saskaľā ar MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu, Atvasināto publisko personu vai to iestāţu mantas atsavināšanas izdevumu 

apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāţu mantas atsavināšanā 

iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budţetā, nosaka attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

 Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Madonas novada pašvaldība ir veikusi 

pakalpojuma apmaksu Ls 85,40 (astoľdesmit pieci lati 40 santīmi) apmērā. 

 2011.gada 19.oktobrī ir saľemts atsavināšanas ierosinātāja P.M. iesniegums, ar 

lūgumu pie nekustamā īpašuma atsavināšanas ľemt vērā izdevumus, ko P.M. ir veicis par 

nekustamā īpašuma „XXX” zemes uzmērīšanu, kopā Ls XXX. Iesniegumam pievienota 

pakalpojuma apmaksas kvīts Nr.125631, pakalpojuma sniedzējs – SIA „Geosija”. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm24#bkm24
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0101032011020100109&Hash=
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 Noklausījusies Āra Vilšķērsta sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 8., 45.pantu, MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, ľemot vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un 

attīstības komitejas sēdes lēmumu, PAR –15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, 

Gunita KĻAVIĽA, 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- NAV, ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome 

nolemj: 
 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „XXX”, Sarkaľu pagasts, Madonas novads, 

kas sastāv no dzīvojamās mājas, trīs palīgēkām un tām piesaistītā zemesgabala 0,4988 

ha viendzīvokļa mājas īrniekam P.M.. 

2.Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls XXXX. 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt īrniekam P.M. nekustamā īpašuma atsavināšanas 

piedāvājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paredzot samaksas nosacījumu – 

nekustamā īpašuma pārdošana uz nomaksu, nosakot nomaksas termiľu 1 gads.   

 

45. Par līdzekļu piešķiršanu malkas šķūņu būvniecībai Valdemāra bulvārī XXX, 

Madonā 

ZIĽO: Āris VILŠĶĒRSTS - izpilddirektors 

Āris Vilšķērsts informē, ka saskaľā ar panākto vienošanos ar zemesgabala Valdemāra 

bulvārī XXX īpašnieci T.B. par risinājumu dzīvojamās mājas Valdemāra bulvārī XXX 

iedzīvotāju nodrošināšanai ar malkas šķūľiem un uz T.B. piederošā zemesgabala atrodošos 

šķūľu atbrīvošanu, 2010.gadā tika uzsākta, bet netika pabeigta malkas šķūľu būvniecība uz 

blakus esošā, pašvaldībai piederošā, zemesgabala Valdemāra bulvārī XXX. Lai pabeigtu 

malkas šķūľu būvniecību, ir nepieciešams finansējums materiālu iegādei Ls XXX apmērā 

(izdevumu tāme pievienota).  

 Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, noklausījusies Ā.Vilšķērsta sniegto informāciju 

un deputātu izteiktos priekšlikumus, ľemot vērā domes deputātu izteiktos viedokļus, ľemot 

vērā Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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- NAV, 

ATTURAS - NAV, Madonas novada pašvaldības dome nolemj:  

Piešķirt pašvaldības īpašuma uzturēšanas nodaļai Ls 500,00  malkas  šķūľu būvniecības 

pabeigšanai Valdemāra bulvārī XXX Madonā no pašvaldības budţeta nesadalītajiem 

līdzekļiem.  

          Pielikums 

 

Tāme 
7 malkas šķūľu būvniecības pabeigšanai Valdemāra bulvārī 18a 

    Sk cena summa 

Onduline segums gb 50 6,00 300,00 

Kore   m 13 4,36 56,68 

Eľģes   gb 14 4,59 64,26 

Uzlikas durvīm gb 7 1,69 11,38 

Leľķi   gb 50 0,40 20,00 
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Naglas      10,00 

Skrūves     10,00 

Jumta naglas  pakas 4 6,00 24,00 

Summa ar PVN    496,77 

 

46. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Priežu iela 13 -21, 

Madona, atsavināšanu 

ZIĽO: GUNTIS ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

 

Pašvaldības īpašumā esošais dzīvoklis ar adresi Prieţu iela 13-21, Madona, vairāk kā 

vienu gadu netiek izīrēts sakarā ar to, ka dzīvokļu rindā reģistrētās personas nav pieteikušās 

uz konkrētā dzīvokļa īri, tā rezultātā ir uzkrājies dzīvokļa apsaimniekošanas parāds. Dzīvokļa 

īpašumam ir nepieciešams remonts. 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu - 

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

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Noklausījusies Gunta Ķevera sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, ľemot vērā Madonas 

novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –17 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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. Atsavināt – pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo 

īpašumu – dzīvokļa īpašums ar adresi Prieţu iela 13-21, Madona. 

2. Uzdot pilsētas pārvaldniekam likumdošanā noteiktā kārtībā organizēt īpašuma 

novērtēšanu. 

3. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai 

organizēt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un izstrādāt izsoles 

noteikumus.  

  

47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Rūpniecības iela 

51-1, Madona, atsavināšanu 

ZIĽO: GUNTIS ĶEVERIS – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Pašvaldības īpašumā esošais dzīvoklis ar adresi Rūpniecības iela 51-1, Madona, vairāk kā 

vienu gadu netiek izīrēts sakarā ar to, ka dzīvokļu rindā reģistrētās personas nav pieteikušās 

uz konkrētā dzīvokļa īri, tā rezultātā ir uzkrājies dzīvokļa apsaimniekošanas parāds. Dzīvokļa 

īpašumam ir nepieciešams remonts. 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu - 

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

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Noklausījusies Gunta Ķevera sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, ľemot vērā Madonas 
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novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR –17 

(Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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. Atsavināt – pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo 

īpašumu – dzīvokļa īpašums ar adresi Rūpniecības iela 51-1, Madona. 

2. Uzdot pilsētas pārvaldniekam likumdošanā noteiktā kārtībā organizēt īpašuma 

novērtēšanu.  

3. Uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijai 

organizēt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un izstrādāt izsoles 

noteikumus.  

48. Par sauso sadzīves atkritumu tarifu Madonas novadā 

ZIĽO: Ineta JANOVIČA – SIA „Madonas namsaimnieks” ekonomiste 

Jautājums izľemts no dienas darba kārtības, skatīts kā informatīvais jautājums 

49. Par Viešura ezeru 

Ziľo: Helmuts PUJATS- jurists 

         Madonas novada pašvaldības, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, Vestienas pagasta pārvalde 

14.11.2011. saľēma SIA „LIDO”, turpmāk tekstā „Sabiedrība”, 14.11.2011. vēstuli Nr. 13 – 

1//335 „Par Viešūra ezera nomu”. Vēstulē Sabiedrība norāda, ka Sabiedrība un Zemkopības 

ministrija 24.10.2000. noslēdza ūdenstilpnes nomas līgumu Nr. 08/3-9 saskaľā ar kuru 

Sabiedrībai tika iznomāts uz 30 gadiem Viešūra ezers ar tiesībām tajā veikt rūpniecisko zveju 

un organizēt licencēto amatierzveju – makšķerēšanu.  

     Vestienas pagasta pašvaldība un SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss”, kas tika 

izveidota, lai nodalītu Sabiedrības atpūtas kompleksa biznesu un efektīvāk pārvaldītu savu 

mantu, 05.05.2009. noslēdza pārjaunojuma līgumu Nr. 2008/03, ar kuru SIA „LIDO tūrisma 

un atpūtas komplekss” iestājās Sabiedrības vietā un kļuva par Viešūra ezera nomnieku. SIA 

„LIDO tūrisma un atpūtas komplekss” ir bankrotējis. 

     Sabiedrība norāda, ka Sabiedrība pēc nomas līguma noslēgšanas ir ieguldījusi daudz darba 

ezera apsaimniekošanā un attīstībā, tajā skaitā, zivju resursu atjaunošanā un to kontrolētā 

izmantošanā, organizējot licencēto makšķerēšanu. To veiksmīgi turpināja SIA „LIDO tūrisma 

un atpūtas komplekss”. 

     Tāpēc Sabiedrība piesakās turpināt Viešūra ezera nomu un lūdz atbilstoši noformēt 

Viešūra ezera noma slīgumu starp Sabiedrību un Pašvaldību.   

      Sabiedrības iesniegums tika izskatīts Zvejniecības un medību tiesību komisijas 

16.11.2011. komisijas sēdē un pieľemts lēmums virzīt uz pašvaldības domes sēdi jautājumu 

par Viešūra ezera nomu un ierosinājumu par aizliegumu veikt ezerā rūpniecisko zveju.      

      Iepazīstoties ar Sabiedrības vēstuli un Pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem un 

iegūto informāciju, ir Pašvaldības dome konstatē sekojošo: 

     Sabiedrība un Zemkopības ministrija 24.10.2000. noslēdza ūdenstilpnes nomas līgumu Nr. 

08/3-9 saskaľā ar kuru Sabiedrībai tika iznomāts uz 30 gadiem Viešūra ezers ar tiesībām tajā 

veikt rūpniecisko zveju un organizēt licencēto amatierzveju – makšķerēšanu. Vestienas 

pagasta pašvaldība un Sabiedrība, ľemot vērā grozījumus normatīvajos aktos, kas noteica, ka 

publiskās ūdenstilpnes iznomā vietējās pašvaldības, 01.07.2008. noslēdza nekustamā īpašuma 

nomas līgumu Nr. 2008/03 par Viešūra ezera nomu.  

     Vestienas pagasta pašvaldība un SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss”, ľemot vērā 

Sabiedrības vēstuli par piekrišanu ūdenstilpnes nomas līguma pārjaunojumam, 05.05.2009. 
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noslēdza pārjaunojuma līgumu, ar kuru SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss” iestājās 

Sabiedrības vietā un kļuva par Viešūra ezera nomnieku.  

     SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss” 2010.gadā mainīja firmu uz SIA „Tūrisma un 

atpūtas komplekss”. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 09.12.2010. spriedumu 

tika pasludināta SIA „Tūrisma un atpūtas komplekss” maksātnespēja un ar 03.03.2011. 

kreditoru sapulces lēmumu tika uzsākta SIA „Tūrisma un atpūtas komplekss” bankrota 

procedūra. 

     Saskaľā ar Zemkopības ministrijas interneta mājas lapā publicēto informāciju Viešūra 

ezerā licencēto makšķerēšanu organizē SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss”. 

Licencētās makšķerēšanas periods ir no 25.02.2009. līdz 31.05.2012..         

     Civillikuma 2177.pants nosaka, ka, atklājot konkursu par nomnieka mantu, iznomātājam 

līgums nav jāturpina, un viľi savstarpēji nav saistīti ne ar kādu uzteikuma termiľu. Tāpēc var 

uzskatīt, ka SIA „LIDO tūrisma un atpūtas komplekss” un Vestienas pagasta pašvaldības 

līgums par Viešūra ezera nomu ir uzskatāms par izbeigtu. 

      Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, turpmāk tekstā 

„Noteikumi Nr. 918”, 32.punkts nosaka nomas iesniegums (tajā skaitā arī par ūdenstilpes 

nomu) tiek izskatīts Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. No tā secināms, ka, 

izskatot nomas iesniegumu, ir jāpieľem lēmums – administratīvais akts – par nomas iespēju.  

Noteikumu Nr. 918 2.punkts nosaka, ka ūdenstilpi iznomā noteiktiem izmantošanas veidiem – 

rūpnieciskajai zvejai; amatierzvejai – makšķerēšanai; akvakultūras dzīvnieku audzēšanai; 

kultūrvēsturisko un dabas objektu aizsardzībai; dzeramā ūdens apgādei un ūdens ľemšanai 

īpašām vajadzībām; zinātniskās pētniecības darbiem; rekreācijai (atpūtas uz ūdeľiem un 

peldvietu organizēšanai); ūdenssportam; ūdensceļu izmantošanai; sapropeļa un minerālo 

resursu ieguvei; hidrotehnisko būvju celtniecībai, ekspluatācijai un ūdensspēka izmantošanai. 

Noteikumu 918 26.punkts nosaka, ka ūdenstilpi var iznomāt uz laiku no pieciem līdz 30 

gadiem. 

     Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

6.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un 

iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, 

ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobeţojumus. 

     Noteikumu Nr. 918 33.punkts nosaka, ka, ja nomas iesniegumu skaits pārsniedz 

ūdenstilpes nomas iespējas, rīko ūdenstilpes nomas konkursu.  

     Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka Pašvaldības dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Šajā gadījumā ar nekustamā īpašuma 

atsavināšanu ir saprotama arī ūdenstilpes iznomāšana. Pašvaldības dome nav pilnvarojusi 

kādu savu institūciju vai amatpersonu pieľemt lēmumus par ūdenstilpju iznomāšanu. 

      Saskaľā ar Ministru Kabineta 30.11.2009. noteikumu Nr. 1374 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos”, turpmāk tekstā 

„Noteikumi Nr. 1374”, 3.8.punktu Viešūra ezerā zvejas tīklu limits (metros) ir noteikts 75 

metru apmērā.  

      Noteikumu Nr. 918 73.punkts nosaka, ka pašvaldība pēc zvejas limita sadales, saľemot 

iesniegumu par papildu zvejas limita iedalīšanu vai jaunu iesniegumu par rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu, nav tiesīga atteikt iedalīt zvejas limitu, kamēr attiecīgajiem ūdeľiem ir pieejams 

zvejas limita atlikums.  

     No augstākminētā secināms, ka pašvaldībai, ja ir saľemti pieteikumi iedalīt zvejas limitu, 

ir pienākums iedalīt zvejas limitu, kamēr attiecīgajiem ūdeľiem ir izsniegts noteiktais zvejas 

limita apmērs. 

     Zvejniecības likuma 11.panta 4
1
.daļa nosaka, ka zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas 

apjoma limitu pa ūdenstilpēm LR iekšējos ūdeľos un to izmantošanas kārtību nosaka Ministru 
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kabinets. Noteikumu Nr. 1374 8.punkts nosaka, ka pašvaldības reizi gadā līdz 1.jūlijam 

iesniedz valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts” priekšlikumus par iekšējos ūdeľos noteikto zvejas limitu izmaiľām. 

Institūts mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus un iesniedz Zemkopības ministrijā 

zinātniski pamatotu atzinumu par pašvaldību priekšlikumiem zvejas limitu izmaiľām. 

     Noklausījusies H.Pujata sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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. Iznomāt, ievērojot normatīvo aktu prasības, Viešūra ezeru sekojošiem ūdenstilpes 

izmantošanas veidiem – rūpnieciskajai zvejai; amatierzvejai – makšķerēšanai; akvakultūras 

dzīvnieku audzēšanai; rekreācijai (atpūtas uz ūdeľiem un peldvietu organizēšanai); 

2. Uzdot Vestienas pagasta pārvaldes vadītājam kopā ar pašvaldības juridisko nodaļu 

izstrādāt nomas līguma un nomas tiesību izsoles noteikumu projektu un iesniegt to 

Teritoriālajai komitejai. 

3.Iesniegt valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts” priekšlikumu par aizliegumu Viešūra ezerā veikt ezerā rūpniecisko 

zveju. 

 

50. Par projekta „Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes” attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

precizēšanu 

ZIĽO: Artūrs VĪLE –BĒRZIĽŠ – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

A. Vīle - Bērziľš  ziľo, ka 2011. gada 8. augustā ir saľemts lēmums par projekta 

„Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības 

iestādes „Vāverītes” apstiprināšanu no Lauku atbalsta dienesta. Projekta ietvaros paredzēts ir 

veikt Vestienas pagasta centra ielu (Nākotnes, Krasta, Ezera un Dzenkalniľa) rekonstrukcijas 

un stāvlaukuma pie PII „Vāverītes” izbūves darbus. Lauku atbalsta dienests projekta izmaksas 

ir apstiprinājis sekojoši, ielu rekonstrukcijas darbi - attiecināmās izmaksas, stāvlaukuma 

izbūve – neattiecināmās izmaksas. Neattiecināmās izmaksas, sastāda sekojoši darbi – pelēkā 

bruģakmens seguma izbūves h=8cm, Sarkanā betona bruģakmens seguma izbūve automašīnu 

stāvvietu iezīmēšanai h=8cm, izlīdzinošās smilts kārtas izbūve h=5 cm, šķembu maisījuma 

(0/32p) kārtas izbūve h=20cm, vidējās rupjas salizturīgas smilts kārtas Kf>1m/dnn izbūve 

h=35cm, par summu 6 603,58 (t.sk. PVN). 

Noklausījušies Artūra Vīles - Bērziľa sniegto informāciju ľemot vērā deputātu 

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

KĻAVIĽA, 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. Apstiprināt projekta pieteikuma precīzo nosaukumu „Vestienas pagasta centra ielu 

asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes”; 
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2. Apstiprināt projekta finansējuma apjomu bez PVN 140 000,00 LVL apmērā. Ar 22% 

PVN 170 800,00 LVL apmērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 49671,49 LVL, 

ELFA finansējums – 121128,51 LVL). 

3. Nodrošināt projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu (10% no attiecināmajām 

izmaksām) 13 458,72 LVL apmērā . 

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izmaksu daļas līdzfinansējumu ( tai skaitā PVN) 

36 212,77 LVL apmērā. 

5. Pēc projekta apstiprināšanas ľemt aizľēmumu Valsts Kasē ar valsts kases noteikto 

procentu likmi 170 800,00 LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 2 

gadiem projekta „Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie 

pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes” aktivitāšu veikšanai. 

6. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budţetu. 

 

51. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā 

ZIĽO: Agris LUNGEVIČS – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

Noklausījusies Agra Lungeviča sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.p pirmās daļas 2. punktu pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas - gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), ľemot vērā deputātu ieteikumus; atklāti balsojot: 

PAR – 17 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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. Madonas novada pagastu teritorijās nodrošināt ceļu tīrīšanu no sniega 2011./2012.gada 

sezonā līdz visām lauku viensētām, kurās ziemas periodā dzīvo un to īpašnieki nav atteikušies 

no šī pakalpojuma 

2. Nodrošināt minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, neprasot par to samaksu. Finanšu avots – 

pārvaldes naudas līdzekļu atlikums vai ieľēmumu pārpilde. 

 

52. Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem 

ZIĽO – Biruta VINDELE – finanšu nodaļas vadītāja, Guntis ĶEVERIS – Madonas pilsētas 

pārvaldnieks, Māris GAILUMS – sporta darba organizators, Gundars Riekstiľš – Sociālā 

dienesta vadītājs 

Noklausījusies Birutas VINDELES, Gunta ĶEVERA, M.GAILUMA sniegto 

informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR –15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  

Gunita KĻAVIĽA, 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 – 1 (Valdis VUCĀNS), ATTURAS -1 (Daiga Elga ĀBOLA), Madonas novada 

pašvaldības dome nolemj: 

Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības iestāţu un pasākumu budţetā saskaľā 

ar pielikumu. 

Pielikums pievienots protokolam. 
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53. 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, atklāti balsojot: PAR –15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Gunita KĻAVIĽA, 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 – 1 (Valdis 

VUCĀNS), ATTURAS -1 (Daiga Elga ĀBOLA), Madonas novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24 „Par Madonas novada pašvaldības 2011.gada  

budţeta grozījumiem”  (Pielikumā) 

54.Par Ošupes pagasta bibliotēkas reorganizāciju 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators 

Noklausījusies Jāľa Kļaviľa sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, iepazinusies ar Ošupes pagasta 

pārvaldes vadītāja Aigara Šķēla iesniegumu (reģ.nr.MNP/2.1.3.2./11/1596) , atklāti balsojot: 

PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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:  

      Reorganizēt Ošupes pagasta bibliotēku (Ošupē) mainot tās statusu no pastāvīgas 

iestādes uz „Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts” no 

2012.gada 1.janvāra. 

55.Par naudas līdzekļu iedalīšanu vīru kora „Gaiziņš” jubilejas koncertam 

ZIĽO: Jānis KĻAVIĽŠ – kultūras darba organizators 

 Noklausījusies Jāľa Kļaviľa sniegto informāciju, ľemot vērā Madonas novada 

pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, izskatījusi Sauleskalna tautas 

nama direktores Judītes Gūtes iesniegumu, reģistrācijas Nr.MNP/2.1.3.2./11/2492 , atklāti 

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

Plānojot 2012.gada budţetu, iekļaut vīru kora „Gaiziľš” jubilejas koncerta rīkošanai Ls 

400,00 ( četri simti lati). 

56. Par studējošā kredīta galvošanu N.V. 

ZIĽO: Solvita SERŢĀNE – Izglītības nodaļas vadītāja 

 Izskatījusi N.V. iesniegumu (reģistrēts Madonas novada pašvaldībā 22.11.2011. 

Nr.MNP/2.1.3.6./11/806), noklausījusies Solvitas SERŢĀNES sniegto informāciju, atklāti 

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

KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, 

Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts 
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ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,  Valdis VUCĀNS,  Modris ZOMEROVSKIS); PRET 

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

Galvot studējošā kredītu Ls 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti latu) apmērā Rīgas 

Tehniskās universitātes 1.kursa studentam N.V., p.k.XXX, dzīv. XXX 

57. Par Praulienas  pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2011,gada novembrī 

         ZIĽO: Rihards SAULĪTIS - deputāts 

 Madonas novada pašvaldība ir saľēmusi Praulienas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu pieľemt lēmumu par grozījumiem Praulienas pagasta pārvaldes 2011.gada budţetā. 

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

CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, 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: 

 

Veikt sekojošus grozījumus Praulienas  pagasta pārvaldes budţetā: 
    

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi    

1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus   

    

Kods Nosaukums Summa  

04. 00 Nekustamā īpašuma nodoklis 7 000  

 Kopā 7 000  

 t.sk. uz izdevumiem 7 000  

 uz atlikumu 0  

1.2. Samazināt plānotos ieņēmumsu   

Kods Nosaukums Summa  

 Kopā 0  

2.Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi    

2.1. Palielināt (piešķirt )  finansējumu   

Kods Nosaukums Summa Paskaidrojums 

01.100 Pagasta pārvalde     

  Izdevumi kopā (palielinājums) 9437   

5200 Pamatlīdzekļi 5601   

5200 Pamatlīdzekļi 7000 No NIN ieľēmumiem 

5200 Pamatlīdzekļi 2 437 No atlikuma  

2200 Pakalpojumi -4601   

2300 Materiāli -1000   

 Kopā 15 038  

 t.sk. no papildus ieľēmumiem 7000  

 no izdevumu samazinājuma 5601  

 no atlikuma 2437  

58. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu  

ZIĽO: Jānis SIRMAIS – Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 2011.gada 25.augustā Madonas novada pašvaldība ir pieľēmusi lēmumu nodot 

atsavināšanai pārdodot atklātā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Dunduriľi”, 

Liezēres pagasts, Madonas novads, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra numurs 7068 010 

0107, ar kopējo platību – 2,67 ha. Apstiprināti izsoles noteikumi un izsoles nosacītā cena – Ls 

2700,- (22.09.2011.sēdes prot.Nr.17, 1.p.) 
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 Saskaľā ar nekustamā īpašuma izsoles protokolu, nekustamo īpašumu ir iegādājies 

SIA „PRUNUS SILVA”, reģistrācijas nr.40003626577, adrese Rīgas gatve 8-1, Ādaţi, Ādaţu 

novads, LV 2164, pirkuma maksa – Ls 2950,00 (divi tūkstoši deviľi simti piecdesmit lati). 

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

atsavināšanas likums” 34. un 36.pantu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, 

Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIĽA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, 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 nekustamā īpašuma „Dunduriľi”, Liezēres pagasts, Madonas novads 

(kadastra Nr.7068 010 0107) izsoles rezultātus (izsoles protokols pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram likumā „Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likums” noteiktajā kārtībā noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma 

līgumu. 

 

59. Par nomas objekta -  nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas 

pagastā, nodošanu  izsolē 

ZIĽO: Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis MŪRMANIS 

 Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs informē par nepieciešamību iznomāt 

komercdarbības veikšanai pašvaldības nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala ar 

kadastra Nr.70620110322 un platību 0,1345 ha un uz tā esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra 

Nr.7062011032001 un platību 316,9m
2
. Nekustamais īpašums atrodas adresē Ceriľu iela 6, 

Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.  Ar 2010.gada 18.maija Madonas novada 

pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr.11;6.p.) tika nolemts no 2010.gada 

1.septembra pārcelt Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis Pūks” ēkā 

Ceriľu ielā 6, Jaunkalsnavā, izvietotās grupas uz PII ēku Aiviekstē. Pēc PII grupu 

izvietošanas vienā ēkā – Aiviekstē - pirmsskolas izglītības iestādes telpas Ceriľu ielā 6, 

Jaunkalsnavā, ir brīvas. Ne pagasta pārvaldei, ne tās iestādēm (kultūras namam, pamatskolai, 

pirmsskolas izglītības iestādei, kā arī Madonas novada pašvaldības Sociālajam dienestam) 

brīvās telpas Ceriľu ielā 6 savu funkciju nodrošināšanai nav nepieciešamas. 

 Saskaľā ar 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 7.punktu, ľemot vērā Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja sniegto 

informāciju, deputātu izteiktos viedokļus, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs 

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

KUMSĀRS, 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. Nodot  izsolē nomas objektu- nekustamo īpašumu Ceriľu ielā - 6, Jaunkalsnavā, 

 Kalsnavas   pagastā: 

1.1. Zemi 0,1345 ha kopplatībā (kadastra Nr. 70620110322), kas atrodas Madonas novada 

 Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā Ceriľu ielā 6. 

1.2. Uz tās esošo nedzīvojamo ēku (kadastra Nr. Nr.70620110322001), kas atrodas 

 Madonas  novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā Ceriľu ielā 6, apbūves 

 laukums 255.6 m
2
, tilpums  1171 m

3
, kopējā nedzīvojamo telpu platība 316.9 m

2
. 

 

2. Uzdot Kalsnavas pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma Ceriľu ielā - 6,   

 Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā izsoli, apstiprināt publicējamo informāciju par nomas 

 objektu. 
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Pielikumā: Nekustamā īpašuma nomas līgums. 

 

 

Sēdes vadītājs  (paraksts)    A.Ceļapīters 

 

Protokolēja  (paraksts)    L.Liepiľa 


