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DOMES SĒDES PROTOKOLS  

Nr.10 

 

Pārgaujas novada Stalbes pagastā                                                                   2016. gada 22.septembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 
Sēdi atklāj plkst. 15.00 
 

Darba kārtība 

1. Pārskats par 25.08.2016. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 
Pārskatu sniedz M.DRUBIŅA, izpilddirektore 

2. Par saistošo  noteikumu Nr.9 ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada 

pašvaldības budžets 2016.gadam”” izdošanu 

3. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma 
naudas parāda piedziņu 
ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

4. Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Par ēku numuru un nosaukumu zīmju, ielu un objektu norāžu 

noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā” izdošanu 

5. Par tehnisko noteikumu „Par ūdens patēriņa un kanalizācijas notekūdeņu komercuzskaites 

mēraparātu uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību” apstiprināšanu 

6. Par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu atsavināšanai dzīvojamās mājas “Amatas 

3”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā dzīvokļu īpašniekiem; 

7. Par adreses piešķiršanu 

8. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) 2. darbības 

2. apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) starptautiskās sadarbības 

projektā “Small Markets at the Heart of the European Economy” (tulk. Mazie tirgi Eiropas 

ekonomikas sirdī)  

ZIŅO: M.KRASTIŅŠ, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājas vietnieks 
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
11. Par  īres līguma izbeigšanu un deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
12. Par Pārgaujas novada domes Atzinības  piešķiršanu 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 



13. Par Pārgaujas novada domes apbalvojuma Atzinības piešķiršanu Pārgaujas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem 

14. Par siltumenerģijas pārdošanas tarifa  apstiprināšanu Straupes katlumājai 
 

Sēdi vada –  domes  priekšsēdētāja vietnieks Imants KALNIŅŠ 
Sēdi protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Ilze KALNIŅA 
 
Piedalās:  
Deputāti:  Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME,  Nauris REINHARDS,  
Normunds RUĶIS 

 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: 
 Maruta DRUBIŅA, izpilddirektore 

Līga MEDNE, finanšu nodaļas vadītāja 
Ilona ROZENŠTOKA, juriskonsulte 
Dace RUBLE, teritorijas plānotāja 
Anita KALNIŅA, sociālā dienesta vadītāja 
Solveiga RUSKA, kultūras pasākumu organizatore 
Renāte KALNIŅA, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Ēriks GRUZDIŅŠ-CĪRULIS, datorsitēmu un datortīkla administrators 
 

Nepiedalās deputāts, domes priekšsēdētājs  Hardijs VENTS- atvaļinājums  
    deputāte  Rudīte VASILE – komandējums  

 
 
 

1.§ 
Pārskats par 25.08.2016. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Pārskatu sniedz M.DRUBIŅA, izpilddirektore 

Noklausījušies izpilddirektores M.DRUBIŅAS sniegto pārskatu par 25.08.2016. domes sēdē 

pieņemto lēmumu izpildi, deputāti to pieņem zināšanai. 

 
 

2.§ 
Par saistošo  noteikumu Nr.9 ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas 

novada pašvaldības budžets 2016.gadam”” izdošanu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un 
gada publisko pārskatu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetu” 7. pantu pašvaldības savus budžetus izstrādā, 
apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot "Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par 
pašvaldībām", kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes institūcijas 
nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un izpildē, ja tas nav paredzēts likumā. 

 Pamatojoties uz iepriekš minēto, Finanšu komitejas 15.09.2016. atzinumu (protokols Nr. 
6),  atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Imants 
KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
NOLEMJ: 
 



1. Izdot Saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 
„Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2016.gadam”” saskaņā ar pielikumu. 

2. Finansējumu budžeta izdevumu grozījumiem piešķirt no ieņēmumu palielinājuma un  
nesadalītā naudas atlikuma. 

 
 
 

3.§ 
Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ 

Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu 

ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju par nekustamā ¼ domājamās daļas īpašuma 
/dzēsts/, kad. Nr.4280 006 0072, kas pieder /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, kas atrodas Stalbes 

pagastā, Pārgaujas novadā, nodokļu aprēķinu un ar lietu saistītos apstākļus, Pārgaujas novada 

dome konstatēja sekojošo: 

1)saskaņā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk tekstā vajadzīgajā 

locījumā -  Likums) 1. panta pirmo daļu ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, 

kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās 

ārēji nebojājot – zemi, ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā nereģistrētas, bet ekspluatācijā nodotas;  

2) saskaņā ar Likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, nekustamā īpašuma nodokļa likme no 

01.01.2005. gada līdz 01.01. 2007.gadam   ir 1,5 procenti, no 01.01.2008. līdz 01.01.2009.  ir 1% 

procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības; 

3) saskaņā ar Likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, nekustamā īpašuma nodokļa likme, no 

01.01.2010. - 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības; 

4) saskaņā ar Likuma 3. panta trešo daļu, nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no 

nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri. 

5) saskaņā ar Likuma 4. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka 

Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām; 

6) saskaņā ar Likuma 9. panta pirmo un otro daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir 

atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā, noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, 

soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”; 

7) saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu nodokļa 

maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 

8) pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts zemes dienesta iesniegtajiem nekustamā 

īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstiem, /dzēsts/ par ¼ 

domājamo daļu nekustamo īpašuma  /dzēsts/ ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis: 

-  2008 gadā par zemi aprēķināts 16.26 EUR un 19.02.2008 izsūtīts paziņojums 

- 2009.gadā par zemi aprēķināts 20.33 EUR un 07.02.2009 izsūtīts paziņojums 

-  2010.gadā  par zemi aprēķināts  25.42  EUR un 12.02.2010 izsūtīts paziņojums Nr.10-1664 

-  2011.gadā  par zemi aprēķināts  22.07  EUR  un 28.01.2011 izsūtīts paziņojums Nr.11-

2767, papildus aprēķināts par neapstrādāto l/s zemi 17.09 EUR 

-  2012.gadā  par zemi aprēķināts 24.23 EUR un 02.07.2012 izsūtīts paziņojums Nr.12-2324, 

papildus aprēķināts par neapstrādāto l/s zemi 18.76 EUR 

-  2013.gadā  par zemi aprēķināts  26.27 EUR un 05.02.2013 izsūtīts paziņojums Nr.13-1276, 

papildus aprēķināts par neapstrādāto l/s  zemi 20.69 EUR 

-  2014.gadā par zemi aprēķināts  30.91 EUR un 29.01.2014 izsūtīts paziņojums Nr.14-1466 

- 2015.gadā par zemi aprēķināts EUR 30.91 un papildus aprēķināts par neapstrādāto zemi 

2014.gadā .aprēķināts 23.91 EUR un 27.01.2015.g. izsūtīts paziņojums Nr.15-1329 

- 2016.adā par zemi aprēķināts 35.18 EUR un par neapstrādāto zemi 2015.g. papildus 

aprēķināts 23.91 EUR un 01.02.2016 izsūtīts paziņojums Nr.16-2398. 



   9) nesaņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, Pašvaldība ¼ domājamās daļas  
īpašuma /dzēsts/ īpašniecei /dzēsts/  tika izsūtījusi brīdinājumus: 

-  27.11.2012, brīdinājums Nr.6-12 
-13.11.2013 Nr.1-22.1/13/824 

             -  04.08.2014,brīdinājums Nr.2014-10 
             - 28.11.2014 brīdinājums Nr.1-22.1/14/1075 
             - 07.12.2015 , brīdinājums Nr.2016/101  
           10) ņemot vērā izsūtītos  brīdinājumus,  parāda summa nav dzēsta; 

11) nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
10.pantā un LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1 pantā noteiktajā kārtībā nav apstrīdēts. 

Tā rezultātā /dzēsts/  par 1/4 domājamās daļas   īpašuma /dzēsts/  nekustamā īpašuma 

parāds uz 12.09.2016 ir 511.45 EUR (pieci  simti vienpadsmit euro 45 centi), tai skaitā nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi 336.40 EUR (trīs simti trīsdesmit seši  eiro 40 centi) un kavējuma 

nauda 175.05 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro 05 centi) 
13) pamatojoties uz LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 

11.punktu, Pašvaldībai kā nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt likumā noteiktā termiņā 

nenomaksāto Pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādu, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus bezstrīda kārtībā, tādējādi LR Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas 

izpratnē lēmums daļā par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligātu 

administratīvo aktu, un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, LR likuma „Par nodokļiem un  nodevām” 26. panta pirmo 
un trešo daļu, Pārgaujas novada domes  Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr. 6), Pārgaujas 
novada dome, atklāti balsojot, PAR-  6 (Juris  BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, 
Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, ATTURAS –1 (Alfs LAPSIŅŠ), 
NOLEMJ: 

 
1. Piedzīt no /dzēsts/ , personas kods /dzēsts/, deklarētā adrese- /dzēsts/, nekustamā 

īpašuma  nodokļa parādu par1/4 domājamās daļas  īpašuma /dzēsts/ 511.45 EUR (pieci  simti 
vienpadsmit  euro 45 centi), tai skaitā, nekustamā īpašuma nodokli par zemi 336.40 EUR (trīs 
simti trīsdesmit seši euro 40 centi) un nokavējuma naudu 175.05 EUR (viens simts septiņdesmit 
pieci  euro 05 centi), pēc stāvokļa uz 12.09.2016. bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz jebkuriem 
tai piederošiem naudas līdzekļiem, kā arī tai piederošo nekustamo īpašumu, ja /dzēsts/  nav 
kustamās mantas vai ar pārdodamo kustamo mantu nevar segt visu nokavēto nodokļu maksājumu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam. 
 

Lēmumu,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, var pārsūdzēt Administratīvās 
rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā,  LV-4201. 

 
4.§ 

Par Saistošo noteikumu Nr. 10„Par ēku numuru un nosaukumu zīmju, ielu un objektu 
norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā” 

izdošanu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO:  M.KRASTIŅŠ, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājas vietnieks 
       

 Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 43.panta pirmās daļas 5.punktu, kas cita starpā 
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par namu un to teritoriju un būvju 
uzturēšanu un Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 
15.septembra  atzinumu (protokols Nr.9), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  
BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 



1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 10  „Par ēku numuru un nosaukumu zīmju, ielu un objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā”, turpmāk – Noteikumi, 

saskaņā ar  2.PIELIKUMU.  

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) nodrošināt:  

2.1. Noteikumu un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas 
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma sniegšanai;  

2.2. Noteikumu publicēšanu Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Pārgaujas Novada Vēstis’’.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei  
M.DRUBIŅAI.   

 

5.§ 
Par tehnisko noteikumu „Par ūdens patēriņa un kanalizācijas notekūdeņu komercuzskaites 

mēraparātu uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību” apstiprināšanu  

ZIŅO:  M.KRASTIŅŠ, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājas vietnieks 
 

Saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, viena no Pašvaldības 
autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

Lai veicinātu kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamību,  nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, 
līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības 
ekonomiskās intereses Pārgaujas  novadā, kā to nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
2.pants,  pagastu saimniecību vadītājiem jāuzsāk  komercuzskaites mēraparātu ieviešanas  
process, kas nepieciešami norēķinu veikšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
14.punkta “c” apakšpunktu, kas cita starpā noteic, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības 
ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas noteic, ka pašvaldības 
dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)  un Pārgaujas 
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 15.septembra  atzinumu 
(protokols Nr.9), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  BALTGALVIS, Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), 
PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Tehniskos noteikumus “Par ūdens patēriņa un kanalizācijas notekūdeņu 

komercuzskaites mēraparātu  uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību” ” saskaņā ar 

3.PIELIKUMU. 

2. Noteikt komercuzskaites mēraparātu (skaitītāju) ieviešanas un uzstādīšanas termiņu līdz 
2017.gada 1.jūnijam.  

3. Lai Pašvaldība nodrošinātu skaitītāju savlaicīgu iegādi un piegādi, kā arī plānotu skaitītāju 
uzstādīšanas grafiku, noteikt pieteikumu (iesniegumu)  iesniegšanas termiņu Pašvaldībā līdz 
2017.gada 1. martam.  

4. Pēc noteiktā termiņa (2017.gada 1.jūnija) pakalpojumu lietotājiem, kuriem nebūs uzstādīti 
ūdensskaitītāji, norēķiniem par patērēto ūdeni un izmantotajiem kanalizācijas pakalpojumiem, 
piemērot paaugstinātu tarifu likmi, kas pēc aprēķinu veikšanas  sedz  ūdens patēriņa starpību 
starp saražoto un piegādāto ūdens daudzumu pakalpojumu ņēmējiem un aprēķināto izlietoto 
un uzskaitīto   ūdens patēriņu. 

5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
6. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt izpilddirektorei Marutai DRUBIŅAI.  



6.§ 
Par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu atsavināšanai dzīvojamās mājas 

„Amatas 3”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā dzīvokļu īpašniekiem 
  

ZIŅO:  M.KRASTIŅŠ, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājas vietnieks 
       

 Pārgaujas novada pašvaldībā  (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2016.gada 24.augustā  
saņemts /dzēsts/, personas kods /dzēsts/307 (/dzēsts/ mantiniece), iesniegums (Pašvaldībā 
reģistrēts ar Nr.4– 10/16/586–S) un /dzēsts/, personas kods /dzēsts/ pilnvarotās personas 
/dzēsts/ iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4– 10/16/588–S)  ar lūgumu atsavināt no 
Pašvaldības dzīvojamai mājai „Amatas 3”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, turpmāk - Dzīvojamā 
māja, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu „Amatas 3”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 
kadastra apzīmējums Nr.42800080070, 0,8057 ha platībā, turpmāk – Zemes gabals.   

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1) Zemes gabals ir Pašvaldības valdījumā, kas ar 2009.gada 1.jūnija Līgumu iznomāts 
Dzīvojamās mājas iedzīvotājiem /dzēsts/  un /dzēsts/. 

2) /dzēsts/  1993.gada 12.jūlijā noslēdzis  vienošanos ar paju sabiedrību “Stalbe” par  
Dzīvojamās mājas dzīvokļa  Nr.1 un saimniecības ēkas pārņemšanu īpašumā pret paju 
sabiedrības “Stalbe” 6000  kapitāla daļām. 

3)  /dzēsts/ mantiniece /dzēsts/ Pašvaldībā nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina 
Dzīvojamās mājas dzīvokļa /dzēsts/ iegūšanu īpašumā par paju sabiedrības “Stalbe” 
kapitāla daļām, līdz ar ko nav pamatojuma uzskatīt, ka dzīvokļa /dzēsts/ īpašumtiesības 
iegūtas saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
75.panta nosacījumiem. 

4) Likuma  “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta  pirmā un 
ceturtā  daļa noteic, ka  ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu 
"Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un 
zvejnieku kolhozu privatizāciju" dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes 
gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par 
zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

5) Likuma  “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas 
6.punkts noteic, ka izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un 
tā reģistrāciju zemesgrāmatā sedz dzīvokļa  īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta 
kopīpašuma domājamai daļai. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Dzīvojamās mājas iedzīvotāju /dzēsts/  un /dzēsts/ 
iesniegumus, tiem pievienotos dokumentus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, kas noteic, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 
īpašumā, un Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2016.gada 
15.septembra  atzinumu (protokols Nr.9), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  
BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu „Amatas 3”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, ar 
kadastra apzīmējumu 42800080070. 

2. Pašvaldības zemes lietu speciālistei veikt nepieciešamās darbības Zemes gabala 
reģistrēšanai zemesgrāmatā. 

3. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem: 
3.1. pasūtīt mājas inventarizācijas lietu; 
3.2. ierakstīt māju un dzīvokļus zemesgrāmatā; 

http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju


3.3. pēc  dzīvokļu īpašumtiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā noslēgt vienošanos ar 
Pašvaldību par Zemes gabala pārņemšanu īpašumā atbilstoši privatizētā objekta 
kopīpašuma domājamai daļai, kas noteikta Dzīvojamās mājas inventarizācijas lietā; 

3.4. segt izdevumus, par Zemes gabala noteikšanu, Zemes gabala iemērīšanu un tā 
reģistrāciju zemesgrāmatā. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 
pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 
nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 
 

 

7.§ 
Par adreses piešķiršanu  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO:  M.KRASTIŅŠ, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājas vietnieks 

 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2016.gada 7.septembrī 
saņemts /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, 2016.gada 7.septembra iesniegums (Pašvaldībā 
reģistrēts ar Nr.4-10/16/625-J), ar lūgumu piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/ adresi: 
„Rietumi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kura atrodas Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajā īpašumā /dzēsts/ zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/. 

   Izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
1) Nekustamais īpašums /dzēsts/, kadastra Nr./dzēsts/, platība 4.24 ha, reģistrēts Cēsu 

zemesgrāmatu nodaļas Raiskuma pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0045 2006 uz 
/dzēsts/ vārda. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu /dzēsts/ un ēkām: dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/ un 
nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, kuru adrese ir /dzēsts/, Raiskuma 
pagasts, Pārgaujas novads.  

2) Nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībā (kadastra apzīmējums /dzēsts/) ir uzbūvēta ēka 
ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/. 

3) Adreses piešķiršana īpašniekam nepieciešama ēkas reģistrēšanai un nodošanai ekspluatācijā. 
4) Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem 

noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk - Teritorijas 
plānojums) nekustamā īpašuma /dzēsts/ zeme atrodas ārpus ciema robežām. 

5) Adresācijas objekts, kas ir ēka (lauku tūrisma izmantojamā māja), atbilst Ministru kabineta 
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas 
noteikumi) 2.8.punktam. 

6) Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 12.2. punktu - katrai nākamajai ēkai un ar to funkcionāli 
saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes vienības, 
izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi. 

7) Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam un Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantam, nekustamā īpašuma nosaukumu un adresi 
piešķir, maina attiecīgā pašvaldība, pieņemot lēmumu.  

8) Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 14.panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistrā. 

 



 Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz /dzēsts/ 2016.gada 7.septembra iesniegumu un 
Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 daļu, kas noteic, ka (41) adresi piešķir, 
maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu, Pašvaldības lēmumu var 
izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā, un Pārgaujas novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas 2016.gada 15.septembra  atzinumu (protokols Nr.9), Pārgaujas novada 
dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Imants 
KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, ATTURAS - nav, 
NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt uz nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra 

Nr./dzēsts/, zemes vienības (kadastra apzīmējums /dzēsts/) uzbūvētai ēkai (kadastra 
apzīmējums /dzēsts/) adresi: „Rietumi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.   

2. Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu 5 darba 
dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt: 

2.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-
4201; 
2.2. /dzēsts/ adrese: /dzēsts/ Pārgaujas novads, LV-4151. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 
pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 
nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 

 

8.§ 
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) 2. 

darbības 2. apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) starptautiskās 
sadarbības projektā “Small Markets at the Heart of the European Economy” (tulk. Mazie tirgi 

Eiropas ekonomikas sirdī) 
  

ZIŅO:  M.KRASTIŅŠ, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājas vietnieks 
 

Apstiprināts Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) programmas “Eiropa 

pilsoņiem” (Europe for Citizens) 2. darbības 2. apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” 

(Networks of Towns) starptautiskās sadarbības projekts “Small Markets at the Heart of the 

European Economy” (tulk. Mazie tirgi Eiropas ekonomikas sirdī) (turpmāk tekstā – Projekts), 

partnerībā ar Maltu (pašvaldību Mellieha – vadošais partneris), Poliju (pašvaldību Miasto Suwalki), 

Rumāniju (Orasul Cugir pilsētu), Itāliju (pašvaldībām – Comune di Casalborgone; Comune di 

Acquaviva Delle Fonti; Comune di Cavriglia), Vāciju (Stadt Adenau pilsētu), kā arī Latvijas 

Pašvaldību savienību, Vecpiebalgas novada pašvaldību, Amatas novada pašvaldību. Projekta 

pieteikums sagatavots un iesniegts programmas 2016.gada 1.marta pieteikumu uzsaukumam.  

Projekta vispārīgais mērķis, balstoties uz programmu, kurā tas tiks īstenots, ir tuvināt 

Eiropu tās iedzīvotājiem, palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošināt debates gan 

vietējā, gan reģionālā un ES dalībvalstu līmenī. Projekta specifiskais mērķis – projekta partneru 

un iesaistīto pušu kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar lokālās ekonomiskās 

attīstības veicināšanu ES kontekstā, izskatot gan dažādus izaicinājumus, gan iespējas, papildus: 

- stiprināt konkurētspējīgas lokālās jeb mazās ekonomikas attīstību Eiropas tirgus vidē; 

- saprast vienotā tirgus un digitālā vienotā tirgus priekšrocības lokālās ekonomikas 
attīstībā; 



- izveidot vienotu finansējuma atbalsta sistēmu mikro (mazo) uzņēmumu atbalsta 
ieviešanai; 

- analizēt iespējas kā piesaistīt mazas ekonomikas teritorijai cilvēkus ar vajadzīgajām 
zināšanām, un kā samazināt izglītotu cilvēku aizplūšanu no maza tirgus teritorijām; 

- veicināt vietējo iedzīvotāju līdzdalību, lai noteiktu viņu vēlmes un redzējumu par nākotnes 

attīstību gan lokālā, gan Eiropas Savienības līmenī. 

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros plānoti pieci pasākumi dažādās ES valstīs, iesaistot 

dažādas interesējošās mērķgrupas no partneru pašvaldībām, galvenokārt uzņēmējus, politiķus, 

NVO – kas pārstāv sociālos, biznesa, arodbiedrību vai vides sektorus, kā arī jauniešus, kas saistīti 

ar uzņēmējdarbību. Pasākumu ietvaros tiks prezentētas dažādas partneru pieredzes, šā brīža 

situācija noteiktajās teritorijās, konkrētu lokālo tirgu attīstības dinamika un tendences, kā arī 

analizētas jaunas attīstības iespējas un virzieni vietējā tirgus attīstībai ES līmenī. Projekta 

noslēgumā tiks izdota partneru veidota publikācija, kurā apkopoti galvenie rezultāti un 

rekomendācijas, kas iegūti organizēto pasākumu ietvaros. 

 
Plānoto pasākumu laika grafiks: 
2016.gada 8.-12. decembris – Malta (Mellieha pašvaldībā) 
2017.gada 27.-31. jūlijs – Latvija (Vecpiebalgas novads) 
2017.gada 14.-18. septembris – Rumānija (Cugir pilsēta) 
2017.gada 17.-21. oktobris – Itālija (Acquaviva Delle Fonti pašvaldība) 
2018.gada 24.-28. maijs – Itālija (Casalborgone pašvaldība) 
Projekta: 

1. finansēšanas avots: ES programma “Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) 2. darbības 2. 

apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns); 

2. kopējās plānotās izmaksas un programmas piešķirtā dotācija: 150 000.00 EUR; 

3. partneru līdzfinansējums: nosedz administratīvās izmaksas, kas saistītas ar ceļa 

izdevumu (avio, autobusa, vilciena u.c. biļešu) un nepieciešamo publikāciju (video, 

brošūras, foto u.c.) nosegšanu;  

veidojušos starpību, ja Projekta kopējas izmaksas pēc tā realizācijas pārsniedz 

saņemto dotāciju no programmas, kas vajadzības gadījumā tiks izdalīta vienlīdzīgi visiem 

partneriem; 

Piezīme: līdzfinansējums, kas saistīts ar 2016 .gada aktivitātēm Projektā ieplānots 

pašvaldības 2016. gada budžetā (klasifikācijas kods 2279, rādītājs – pārējie iepriekš 

neklasificētie pakalpojumu veidi) 

4. ilgums: līdz 2018. gada 29. jūnijam 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu par 
pašvaldības iniciatīvu realizēšanu, Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 2016.gada 15.septembra  atzinumu (protokols Nr.9), Pārgaujas novada dome, atklāti 
balsojot: PAR-  5 (Monvids KRASTIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, 
Normunds RUĶIS), PRET - nav, ATTURAS –2 (Juris  BALTGALVIS, Alfs LAPSIŅŠ), NOLEMJ: 

 
 

1. Piedalīties ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) 2. darbības 2. 
apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) starptautiskās sadarbības 
Projektā “Small Markets at the Heart of the European Economy” (tulk. Mazie tirgi 
Eiropas ekonomikas sirdī), kas iesniegts partnerībā ar Maltas (vadošais partneris), 
Polijas, Rumānijas, Itālijas, Vācijas pašvaldībām un partneriem no Latvijas); 

2. noteikt atbildīgo kontaktpersonu par pašvaldības iesaisti Projektā kā partneriem par 
nepieciešamo aktivitāšu īstenošanā, kas saistīts ar organizatoriskajiem jautājumiem, 
finansējuma izpildi, informācijas sniegšanu, mērķauditorijas iesaisti u.c. – Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāju Baibu ZVEJNIECI; 



3. Pārgaujas novada pašvaldība apņemas īstenot Projektā nepieciešamās aktivitātes, 
nodrošinot: 
3.1. nepieciešamo līdzfinansējumu; 
3.2.  atbilstošu speciālistu, politiķu, novada uzņēmēju, NVO, jauniešu pārstāvju iesaisti 

projekta ietvaros īstenotajos pasākumos gan Latvijā, gan ārpus tās; 
3.3. nepieciešamās informācijas sniegšanu vadošajam partnerim, kas saistīts ar 

finansējuma izpildi, organizatoriskajiem jautājumiem, noslēguma publikācijas 
sagatavošanu, u.c.; 

4. Noteikt atbildīgo personu par Projekta īstenošanai saistīto dokumentu parakstīšanu – 
domes priekšsēdētāju Hardiju VENTU. 

 
9.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/ 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, 2016.gada 22.jūlijā saņemts nekustamā 
īpašuma /dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, īpašnieka /dzēsts/ iesniegums (reģistrācijas 
Nr.4-10/16/514-P), turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, 
/dzēsts/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, Mazstraupe, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu /dzēsts/ piederošajā īpašumā.  

Pārgaujas novada dome, izvērtējot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un 
tās rīcībā esošo informāciju, konstatēja:  

1) /dzēsts/ ir nekustamā īpašuma /dzēsts/, kadastra Nr.4282 002 0015, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, īpašnieks, ko apliecina ieraksts Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Straupes pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.112. 

2) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc 
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Ievērojot minēto, Pašvaldība, 02.08.2016. nosūtīja vēstuli (reģistrācijas Nr.4-10/16/527) 
/dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi: /dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, uzaicinot 
/dzēsts/ līdz 2016.gada 2.septembrim sniegt ziņas – dokumentus (īres līgums u.c., dokumenti), 
paskaidrojumus, kas apliecina, ka /dzēsts/ ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās 
adreses /dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.  

3) Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmo daļu iestāde pieņem lēmumu 
viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
64.panta otro daļu, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams 
ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas 
dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ņemot vērā, ka Pašvaldībai lēmuma pieņemšanā nepieciešams 
iegūt papildus informāciju no trešajām personām, kuras tiesības tiek skartas un Pašvaldībai mēneša 
laikā šo informāciju nav iespējams iegūt, tad Pašvaldība ar 02.08.2016. lēmumu – vēstuli (reģistrācijas 
Nr.4-10/16/527) nolēma pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu, ne ilgāk, kā līdz 2016.gada 
30.septembrim.   

4) Pašvaldībā 09.09.2016. saņemts atpakaļ no AS “Latvijas Pasts’’ paziņojums, ar kuru atgriezta 
02.08.2016. /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/, Straupes pagasts,  Pārgaujas novads, nosūtītā 
vēstule par dokumentu un paskaidrojumu sniegšanu.  

Tāpat Pašvaldība konstatē, ka ne mutiskus, ne rakstiskus paskaidrojumus līdz šim brīdim 
/dzēsts/ Pašvaldībai nav sniedzis. Līdz ar to apliecinās, ka /dzēsts/ deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, 
Straupes pagasts, Pārgaujas novads, nav sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.  

5) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena 
persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Šī likuma 3.panta pirmā un 
otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta 
vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, 
kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās 
attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā 



īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā 
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 
līgumiska pamata.  

6) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas 
deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi 
nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Tādējādi likumdevējs ir noteicis tos apstākļus, kuriem iestājoties tiek anulētas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu.  

7) No augstāk minētā secināms, ka /dzēsts/ nav pierādījis tiesisku pamatu Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 3.panta pirmās un otrās daļas izpratnē būt deklarētam nekustamajā īpašumā 
/dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, jo tas nav /dzēsts/ īpašums, nav noslēgts īres 
līgums, nepastāv vienošanās starp īpašnieku, kā arī persona šajā dzīvesvietā reāli nedzīvo un nav 
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to /dzēsts/ tiesiska pamata 
dzīvot un būt  deklarētam /dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.  

 
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, piekto un 

sesto daļu,  3.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, 
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu’’ 5.punktu un Pārgaujas novada domes Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 15.septembra  atzinumu (protokols 
Nr.8), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, 
Alfs LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 
1.   Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/, personas kods  /dzēsts/, /dzēsts/, 

Straupes pagasts, Pārgaujas novads. 
2. Lēmums par deklarēto ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu izpildīt 

nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.   
3. Lēmuma izpildi – deklarēto ziņu anulēšanu uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības Klientu 

apkalpošanas speciālistei - lietvedei. 
4.  Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu nosūtīt:  
     4.1. /dzēsts/ uz adresi: /dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads; 
     4.2. /dzēsts/ uz adresi: /dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads. 
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 

DRUBIŅAI.  
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). Lēmums stājas 
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
10.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/ 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, 2016.gada 3.augustā saņemts nekustamā 
īpašuma /dzēsts/ Straupes pagasts, Pārgaujas novads, SIA ''SALVUS'' pilnvarotā pārstāvja SIA 
''TERMEX'' (2016.gada 14.janvāra pilnvara Nr.S/2-1/3) iesniegums (reģistrācijas Nr.4-7/16/873-T), 
turpmāk – Iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, /dzēsts/, personas kods 
/dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/ Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kurš ir deklarējis savu 
dzīvesvietu SIA ''SALVUS'' piederošajā īpašumā.  

Pārgaujas novada dome, izvērtējot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un 
tās rīcībā esošo informāciju, konstatēja:  



1) SIA ''SALVUS'' ir nekustamā īpašuma /dzēsts/ Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra 
Nr.4282 004 0228, īpašnieks, ko apliecina ieraksts Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Straupes pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.210. 

2) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei ir tiesības pēc 
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai 
skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats 
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Ievērojot minēto, Pašvaldība, 08.08.2016. nosūtīja vēstuli (reģistrācijas Nr.4-7/16/539) /dzēsts/ 
uz deklarēto dzīvesvietas adresi: /dzēsts/ Straupes pagasts, Pārgaujas novads, uzaicinot /dzēsts/ līdz 
2016.gada 9.septembrim sniegt ziņas – dokumentus (īres līgums u.c., dokumenti), paskaidrojumus, 
kas apliecina, ka /dzēsts/ ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses /dzēsts/ 
Straupes pagasts, Pārgaujas novads.  

3) Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmo daļu iestāde pieņem lēmumu 
viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
64.panta otro daļu, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams 
ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas 
dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ņemot vērā, ka Pašvaldībai lēmuma pieņemšanā nepieciešams 
iegūt papildus informāciju no trešajām personām, kuras tiesības tiek skartas un Pašvaldībai mēneša 
laikā šo informāciju nav iespējams iegūt, tad Pašvaldība ar 08.08.2016. lēmumu – vēstuli (reģistrācijas 
Nr.4-7/16/539) nolēma pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu, ne ilgāk, kā līdz 2016.gada 
30.septembrim.   

4) Pašvaldība konstatē, ka ne mutiskus, ne rakstiskus paskaidrojumus līdz šim brīdim /dzēsts/ 
Pašvaldībai nav sniedzis. Līdz ar to apliecinās, ka /dzēsts/ deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/ Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads, nav sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.  

5) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena 
persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Šī likuma 3.panta pirmā un 
otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta 
vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, 
kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās 
attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā 
īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā 
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 
līgumiska pamata.  

6) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas 
deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi 
nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Tādējādi likumdevējs ir noteicis tos apstākļus, kuriem iestājoties tiek anulētas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu.  

7) No augstāk minētā secināms, ka /dzēsts/ nav pierādījis tiesisku pamatu Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 3.panta pirmās un otrās daļas izpratnē būt deklarētam nekustamajā īpašumā 
/dzēsts/ Straupes pagasts, Pārgaujas novads, jo tas nav /dzēsts/īpašums, nav noslēgts īres līgums, 
nepastāv vienošanās starp īpašnieku, kā arī persona šajā dzīvesvietā reāli nedzīvo un nav 
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar to /dzēsts/ nav tiesiska pamata 
dzīvot un būt  deklarētam /dzēsts/ Straupes pagasts, Pārgaujas novads.  

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, piekto un 
sesto daļu,  3.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, 
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu’’ 5.punktu un Pārgaujas novada domes Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 15.septembra  atzinumu (protokols 
Nr.8), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, 
Alfs LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 
1.   Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, /dzēsts/ 

Straupes pagasts, Pārgaujas novads. 



2. Lēmums par deklarēto ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu izpildīt 
nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.   

3. Lēmuma izpildi – deklarēto ziņu anulēšanu uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības Klientu 
apkalpošanas speciālistei - lietvedei. 

4.  Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu nosūtīt:  
      1. /dzēsts/ uz adresi:  /dzēsts/ Straupes pagasts, Pārgaujas novads; 
      2. SIA ''SALVUS'' pilnvarotajam pārstāvim SIA ''TERMEX'' uz adresi: Mūkusalas iela 73, 

Rīga.  
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 

DRUBIŅAI.  
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
11.§ 

Par  īres līguma izbeigšanu un deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/ 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, 2016.gada 15.septembrī saņemts /dzēsts/, 
personas kods /dzēsts/, iesniegums (reģistrācijas Nr.4-10/16/635-G), turpmāk – Iesniegums, kurā 
lūgts izbeigt īres līgumu sakarā ar to, ka mainīta dzīvesvieta uz Cēsīm jau vairāk kā divus gadus.   

Pārgaujas novada dome, izvērtējot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un 
tās rīcībā esošo informāciju, konstatēja:  

1) 2014.gada 12.martā Pašvaldība noslēdz Sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.PN/1-50/14/1 ar 
/dzēsts/ par sociālā dzīvokļa, /dzēsts/ Pārgaujas novadā, ar platību 18,95 m2 platībā izīrēšanu uz 
noteiktu laiku, kas nav ilgāk par 3 gadiem, t.i. ne ilgāk kā līdz 2017.gada 11.martam. 

2) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, iestādei (Pašvaldībai) ir 
tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu 
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir 
tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

3) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena 
persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Šī likuma 3.panta pirmā un 
otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta 
vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, 
kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās 
attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā 
īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā 
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 
līgumiska pamata.  

4) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas 
deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi 
nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Tādējādi likumdevējs ir noteicis tos apstākļus, kuriem iestājoties tiek anulētas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu.  

5) No minētā secināms, ka /dzēsts/ izsakot ierosinājumu pārtraukt īres līgumu ir zudis 
tiesisks pamats Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmās un otrās daļas izpratnē būt 
deklarētam nekustamajā īpašumā /dzēsts/ Pārgaujas novadā.  

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, piekto un 
sesto daļu,  3.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, 
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu’’ 5.punktu un  Pārgaujas novada domes Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 15.septembra  atzinumu (protokols 
Nr.8), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, 



Alfs LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 
1. Izbeigt  2014.gada 12.martā noslēgto Sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.PN/1-50/14/1 ar /dzēsts/. 
2.   Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, /dzēsts/ Pārgaujas 
novadā. 
2. Lēmums par deklarēto ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu izpildīt 
nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.   
3. Lēmuma izpildi – deklarēto ziņu anulēšanu uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības Klientu 
apkalpošanas speciālistei - lietvedei. 
4.  Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu nosūtīt /dzēsts/, personas kods /dzēsts/ uz adresi: 
/dzēsts/ Pārgaujas novadā. 
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 
DRUBIŅAI.  

 
12.§ 

Par Pārgaujas novada domes Atzinības  piešķiršanu 
 

 ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 

 
Ņemot vērā to, ka Sociālā dienesta sociālai darbiniecei Sarmai SIČIKAI oktobrī tiks svinēta 

dzīves 60 gadu jubileja, tiek ierosināts piešķirt darbiniecei Pārgaujas novada domes Atzinību par 
ilggadēju un  apzinīgu darbu Pārgaujas novadā.  

Sarma SIČIKA Pārgaujas novadā (iepriekš Stalbes pagastā) darbu uzsākusi 1983. gada 
18.janvārī kā kultūras darbiniece. Piecus gadus viņa apvienoja kultūras darbinieces un sociālās 
darbinieces pienākumus.  

No 2002.gada 1. aprīļa Sarma SIČIKA pilda sociālās darbinieces pienākumus Pārgaujas 
novada Stalbes pagastā.  

Apzinīgi, ar iniciatīvu un pozitīvu attieksmi pret darbu Sarma SIČIKA nostrādājusi mūsu 
novadā 33 gadus. 

Jau strādājot sociālo darbu Sarma SIČIKA paaugstināja savas profesionālās zināšanas un 
2010.gadā pabeidza augstskolu “Attīstība” un ieguva profesionālo 2.līmeņa augstāko izglītību 
sociālajā darbā. 

Sociālais darbs ir misija, darbs ar cilvēkiem, kam ir grūtības cīnīties par sevi, kam trūkst 
spēju, motivācijas un ir grūtības saskatīt savus resursus un dzīves ceļu kopumā. 

Sarmai SIČIKAI piemīt profesionālās prasmes sarunāties ar šiem cilvēkiem, nomierināt 
viņus, palīdzēt identificēt problēmu un atrast risinājumu, pasargāt no sociālās spriedzes un 
neadekvātas uzvedības. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, kas 
noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 2011.gada 
30.jūnija Pārgaujas novada domes atzinības piešķiršanas nolikuma 1.3., 2.2.2. un 3.1. punktu un  
Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 
15.septembra atzinumu (protokols Nr.8), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  
BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 
Piešķirt Sociālā dienesta sociālai darbiniecei  Sarmai SIČIKAI Pārgaujas novada domes 

apbalvojumu - Atzinību par ilggadīgu un apzinīgu darbu Pārgaujas novadā un dzīves 60 gadu 
jubileju.   

 
 
 
 
 



13.§ 
Par Pārgaujas novada domes apbalvojuma Atzinības piešķiršanu Pārgaujas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā 20.09.2016. saņemts Straupes pamatskolas direktores Ligitas 

KRŪMIŅAS iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-7/16/1043-S), Straupes pamatskolas 
direktores vietnieces Inas BOGOMOLAS iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-7/16/1046-S), 
Stalbes vidusskolas direktores Jolantas DZENES iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-
7/16/1045-S) un 21.09.2016. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores 
Helī OPINCĀNES iesniegums (pašvaldībā reģistrēti ar Nr.4-7/16/1049-R), par skolotāju un 
darbinieku apbalvošanu ar Pārgaujas novada domes Atzinību. 

Atzinības piešķiršanas kārtību nosaka Pārgaujas novada domes 30.06.2011. (protokols Nr.7, 
§ 11) apstiprinātais „Pārgaujas novada domes Atzinības piešķiršanas nolikums” (turpmāk – 
Nolikums).  Saskaņā Nolikuma  2.1.punktu Domes apbalvojums - Atzinība ir ar Domes lēmumu 
apstiprināts personas darbības atzinīgs rakstisks novērtējums, kas tiek piešķirts, lai izteiktu 
Atzinību par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības un sociālās aprūpes, 
kultūras, sporta, pašvaldības darba un nevalstisko organizāciju darbības jomās. Kandidātus 
apbalvošanai ar Atzinību var ieteikt Domes deputāti, komitejas, komisijas, Pārgaujas novada 
pašvaldības iestāžu vadītāji, nevalstiskās organizācijas, Pārgaujas novadā reģistrētās juridiskās 
personas, ne mazāk kā 5 (pieci) Pārgaujas novada iedzīvotāji (Nolikuma 3.1.punkts). Saskaņā ar 
Nolikuma 2.2.4.apakšpunktu Atzinība tiek pasniegta profesiju svētkos.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, kas 
noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 2011.gada 
30.jūnija Pārgaujas novada domes atzinības piešķiršanas nolikuma 1.3., 2.1.1. un 3.1. punktu, 
Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs 
LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

1. Izteikt Pārgaujas novada domes Atzinību: 
1.1. Straupes pamatskolas skolotājai Evijai TILTIŅAI par iniciatīvu vides aktivitātēs; 
1.2. Straupes pamatskolas skolotājai Inai BOGOMOLAI par ilggadīgu mācību darba 

organizēšanu un vadīšanu; 
1.3. Straupes pamatskolas skolotājai Laurai SILICKAI par ieguldījumu skolēnu radošo 

spēju attīstīšanā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu konkursiem; 
1.4. Straupes pamatskolas skolotājai Daigai KREITUZEI par radošu un mērķtiecīgu 

darbu skolēnu talantu attīstīšanā; 
1.5. Straupes pamatskolas skolotājai Elitai PAKALNEI  par rezultatīvu skolēnu 

sagatavošanu olimpiādēm un skolas vārda popularizēšanu; 
1.6. Straupes pamatskolas skolotājam Jānim MIČULIM par rezultatīvu skolēnu 

sagatavošanu olimpiādēm; 
1.7. Straupes pamatskolas skolotājai Gaļinai MILLEREI par nozīmīgu ieguldījumu 

skolas folkloras kopas darbībā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu konkursiem; 
1.8. Straupes pamatskolas skolotājai Elitai TOMSONEI par nozīmīgu ieguldījumu 

skolas tautas deju kolektīvu izaugsmē un rezultatīvu kolektīvu sagatavošanu 
skatēm; 

1.9. Straupes pamatskolas skolotājai Ivetai ADAMSONEI par rezultatīvu skolēnu 
sagatavošanu konkursiem; 

1.10. Straupes pamatskolas skolotājai Ingunai VĪNEI par rezultatīvu skolēnu 
sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem; 

1.11. Straupes pamatskolas skolotājai Aivai GŪTMANEI par rezultatīvu skolēnu 
sagatavošanu olimpiādēm; 

1.12. Straupes pamatskolas skolotājai Danai GAILEI par rezultatīvu skolēnu 
sagatavošanu olimpiādēm; 

1.13. Straupes pamatskolas skolotājai Anitai LAZDĀNEI par rezultatīvu skolēnu 
sagatavošanu starpnovadu konkursiem; 



1.14. Straupes pamatskolas saimniecības vadītājam Sergejam PARFENKOVAM par 
nozīmīgu ieguldījumu skolas vides sakopšanā un uzturēšanā; 

1.15. Straupes pamatskolas direktorei Ligitai KRŪMIŅAI par rezultatīvu skolēnu 
sagatavošanu olimpiādēm, konkursiem un  veiksmīgu skolas vides sakārtošanu; 

1.16. Stalbes vidusskolas skolotājai Andai TOMSONEI par nozīmīgu ieguldījumu 
skolēnu muzikālajā izglītošanā; 

1.17. Stalbes vidusskolas skolotājai Ilzei RĒĶEI par ilggadīgu un nozīmīgu ieguldījumu 
skolēnu personības veidošanā; 

1.18. Stalbes vidusskolas skolotājai Sarmītei AUZIŅAI par ilggadīgu un nozīmīgu 
ieguldījumu skolēnu personība veidošanu; 

1.19. Stalbes vidusskolas skolotājai Ingrīdai BALODEI par ilggadīgu ieguldījumu 
pirmsskolas darba organizēšanā; 

1.20. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra ārstam Jānim BIŠERAM par 
ilggadēju ieguldījumu skolēnu veselības nostiprināšanā un mērķtiecīgu skolas 
ārstnieciskā darba organizēšanu; 

1.21. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājai Inesei 
KOZLOVSKAI par prasmīgu un rezultatīvu darbu informātikas mācīšanā 
skolēniem; 

1.22. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājai Ilgai GROTEI par 
mērķtiecīgu darbu un ieguldījumu skolēnu personības veidošanā; 

1.23. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājai INGAI VILDEI 
par ieguldījumu skolēniem nozīmīgu dzīvesprasmju apguvē; 

1.24. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājai Sarmītei 
AUZIŅAI par sasniegumiem skolēnu izaugsmes veicināšanā; 

1.25. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājai Rutai ZĀLĪTEI 
par pozitīvas un uz sadarbību vērstas mācību un audzināšanas vides veidošanu; 

1.26. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājai Sanitai 
KĀRKLIŅAI par radošu darbu un ieguldījumu vērtību izpratnes veidošanā 
skolēniem; 

1.27. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra bērnu aprūpētājai Evijai 
BRĪDIŅAI par ieguldījumu emocionāli stabilas skolas vides veidošanā un atbildību 
darba pienākumu izpildē; 

1.28. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra darbiniecei Irinai 
KĻAVIŅAI par ilggadēju apzinīgu darba pienākumu veikšanu; 

1.29. Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra darbiniecei Lindai OZOLAI 
par iniciatīvu skolas apkārtnes uzturēšanā; 

2. Atzinības pasniegt Skolotāju dienas pasākumā. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 

M.DRUBIŅAI. 
 

14.§ 
Par siltumenerģijas pārdošanas tarifa  apstiprināšanu Straupes katlumājai 

______________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: L.MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja  
 

Saskaņā ar Likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 14.punkta ''g'' apakšpunktu 
cita starpā noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 
noteikumiem, maksu par pakalpojumiem. 41.panta 2.punktu, kas noteic, ka pašvaldības dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus. Pamatojoties uz  “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika Pārgaujas novada Straupes katlumājā” veikto aprēķinu 

 Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR-  7 (Juris  BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, 
Alfs LAPSIŅŠ, Imants KALNIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, NOLEMJ: 



 

1. Apstiprināt siltumenerģijas pārdošanas tarifu  Straupes katlumājā  53.22 EUR + PVN  par 1 
   MWh.   

2. Atzīt par spēka zaudējušu Pārgaujas novada pašvaldības domes 2009.gada22.oktobra 
lēmumu  (protokols Nr.8, 5.§) „Par Pārgaujas novada pašvaldības sniegto komunālo 
pakalpojumu tarifu noteikšanu” punktu 3.1. 

3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.  
 

 

Sēdes vadītājs nosaka nākošās  domes sēdes laiku:  2016. gada 20. oktobris,  plkst. 15.oo, Stalbē. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. plkst. 15.55 

 

Sēdes vadītājs             Imants KALNIŅŠ 

 

Sēdes protokoliste                 Ilze KALNIŅA 

Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, 

26.09.2016. 

 

1. PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes  

22.09.2016. lēmumam (protokols Nr. 10, 2.§) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 
 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 
 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2016.gadam” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
46.panta pirmo un otro daļu un likumu 

“Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 
 

 
1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada ieņēmumus sadalījumā  pa 
ieņēmumu veidiem  3938043 EUR apmēra saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
 
2.Apstiprinat Pārgaujas novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada izdevumu sadalījumu pa 
iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām  4375509 EUR apmērā saskaņā ar 1.pielikumu. 
 
3.Apstiprināt pamatbudžeta naudas  līdzekļu atlikumu gada beigās 36843 EUR apmērā. 
 
4.Apstiprinat Pārgaujas novada pašvaldības speciālā budžeta 2016.gada izdevumu sadalījumu pa 
atsevišķām struktūrvienībām 356103 EUR apmērā saskaņā ar 2. pielikumu. 
 
5.Apstiprināt speciālā budžeta naudas  līdzekļu atlikumu gada beigās 246800  EUR apmērā. 
 
 
 
 



 
pielikums Nr.1 

 
   

   
   

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns  2016. gadam   

         Saistošie 
Nr.1 

Grozījumi 
Saistošie 

Nr.__ Klasif.    kods Rādītāji Rinda 

  Tiešie nodokļi (t.sk.): 1 2122015   2122015 

  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa   2 1926204   1926204 

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 3 13027   13027 

  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 4 1913177   1913177 

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis  5 195811   195811 

  4.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi   6 166291   166291 

  4.1.1.1.    t.sk. Tekošā gada 7 156291   156291 

  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu parādi 8 10000   10000 

  4.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām   9 29520   29520 

  4.1.2.1.     t.sk. Tekošā gada 10 26520   26520 

  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu parādi 11 3000   3000 

   Nenodokļu ieņēmumi (t.sk): 12 3800 5895 9695 

 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas  13 2950   2950 

 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitītas pašv. budžetā  14 2000   2000 

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas darbības 15 1500   1500 

 9.9.0.0.           VN no dzimtsarakstu darbības 16 500   500 

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas   17 950   950 

9.5.1.1. 
Pašv.nodeva par domes izstr.ofic.dok. un 
apliecināto kopiju saņemšanu 

18 150   150 

 9.5.1.4. 
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās 

19 500   500 

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 20 300   300 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas   21 500   500 

10.1.4.0.    Pašvaldības administratīvie sodi 22 500   500 

12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi   23 350 5895 6245 

12.2.4.0. 
Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpn. 
izmantošanu 

24 350   350 

12.3.9.0. Pārējie ieņēmumi  24   5895 6245 

13.0.0.0 
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas 

25 47000   47000 

13.2.0.0. Ieņēmumi no meža, zemes pārdošanas 26 47000   47000 

    Transfertu ieņēmumi  (t.sk.): 27 1576376 38337 1614713 

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferti 28 1559376 38337 1597713 

18.6.1.9.1 Pārējās dotācijas - brīvpusdienas 29 20000   20000 

18.6.2.0.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai 30 292514 12182 304696 

18.6.2.5 Mērķdot. Raiskuma sanatorijas internātskola 31 627699 26155 653854 

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām  32 24500   24500 

18.6.4.0. 
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtā dot. no 
PFIF 

33 576049   576049 

  par iepriekšējo gadu 34 10114   10114 

18.6.9.1. Mērķdotācija amatierkolektīvu vadītājiem 35 2500   2500 

18.6.9.2. Stipendiātu programma 36 6000   6000 



19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferti  37 17000   17000 

19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašv. 38 17000   17000 

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 39 17000   17000 

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi (t.sk.): 40 133000 11620 144620 

21.3.0.0. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem  41 133000   133000 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 42 11000   11000 

21.3.8.1. Telpu noma 43 4000   4000 

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 44 4000   4000 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 45 3000   3000 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem  maksas 
pakalpojumiem  

46 122000   122000 

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 47 3000   3000 

21.3.9.4. Ieņēmumi no dzīvokļu komunālās saimn.pak. 48 115000   115000 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 49 4000   4000 

21.4.9.9. Projektu realizācija     11620 11620 

AIZŅĒMUMI Aizņēmumi no Valsts kases 50 90084   180168 

   I  Kopā ieņēmumi (t.sk.): 51 3972275 55852 4028127 

  Vispārējie ieņēmumi 52 2305815 17515 2323330 

  Transferti 53 1576376 38337 1614713 

  Aizņēmumi no Valsts kases 54 90084   90084 

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2016. gadam  

   
   

   
Klasif.      kods Rādītāji Rinda 

Saistošie 
Nr.1 

Grozījumi 
Saistošie 

Nr.__ 
  

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām 

1 

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 2 471170   471170 

01.100.000 
Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas 

3 451009   451009 

01.100.001     Izpildvara-novada pārvalde   4 339601   339601 

01.100.003     Izpildvara-deputāti 5 12000   12000 

01.100.006     Izpildvara-finanšu nodaļa 6 99408   99408 

01.601.005 Dzimtsaraksti 7 12161   12161 

01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 10 8000   8000 

03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  11 83297   83297 

03.200.008   Ugunsdrošība  12 25000   25000 

03.300.009   Bāriņtiesa 13 33797   33797 

03.400.077   Policija 14 24500   24500 

04.000.000 Ekonomiskā darbība  15 29543   29543 

04.240.011  Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem 16 5840   5840 

04.510.055  Autotransports 17 23703   23703 

05.200.000  Vides aizsardzība  18 53842   53842 

05.200.012  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe 19 13801   13801 

05.200.013  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe 20 15898   15898 

05.200.077  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula 21 2250   2250 

05.200.014  Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums 22 21893   21893 



06.000.000 Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  23 785422   785422 

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana   24 77564   77564 

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 25 15820   15820 

06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 26 25220   25220 

06.100.058   Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums 27 15445   15445 

06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 28 21079   21079 

06.200.000 Teritorijas attīstība 29 243586   243586 

06.200.016   Teritoriālā plānošana 30 165466   165466 

06.200.017   Teritorijas labiekārtošana- Straupe 31 31486   31486 

06.200.018   Teritorijas labiekārtošana- Stalbe 32 22483   22483 

06.200.019   Teritorijas labiekārtošana- Raiskums 33 24151   24151 

06.300.000 Ūdensapgāde  34 53339   53339 

06.300.020   Ūdensapgāde -Straupe 35 10480   10480 

06.300.021   Ūdensapgāde -Stalbe 36 24878   24878 

06.300.076   Ūdensapgāde -Rozula 37 2756   2756 

06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 38 15225   15225 

06.600.023 
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 
komunālās saimniecības vadība 

39 88007   88007 

06.601.000 Kapu saimniecība 40 58105   58105 

06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 41 19620   19620 

06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 42 4261   4261 

06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 43 34224   34224 

06.603.000 Apkure  44 264821   264821 

06.603.027   Apkure - Straupe 45 71109   71109 

06.603.028   Apkure- Stalbe 46 146600   146600 

06.603.029   Apkure - Raiskums 47 47112   47112 

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 48 532511   532511 

08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi  49 145608   145608 

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe 50 37960   37960 

08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe 51 50828   50828 

08..100.033   Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums 52 4000   4000 

08.100.062   Sporta funkciju deliģēšana 53 52820   52820 

08.210.000   Bibliotēkas 54 53890   53890 

08.210.034   Bibliotēka -Straupe 55 25234   25234 

08.210.035   Bibliotēka- Stalbe 56 14137   14137 

08.210.036   Bibliotēka -Raiskums 57 14519   14519 

08.220.000   Muzejs 58 35000   35000 

08.231.000   Kultūra 59 202584   202584 

08.231.038     Kultūra- Straupe 60 52401   52401 

08.231.039     Kultūra- Stalbe-Rozula 61 92116   92116 

08.231.040    Kultūra -Raiskums 62 58067   58067 

08.228.067 
Citur neklasificētie kultūras pasākumi-sab. 
attiecības 

63 35901   35901 

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 64 59528   59528 

08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 65 28083   28083 

08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 66 14885   14885 

08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 67 16560   16560 



09.000.000 Izglītība 68 1986494 127114 2113608 

09.210.000   Vispārējā izglītība-Pamatizglītība  69 1786494 127114 1913608 

09.210.047  Pamatskola - Straupes 70 459477 30730 490207 

09.210.000 Pamatskola - Raiskuma internātpamatskola 71 732963 26155 759118 

09.211.049 Vidusskola Stalbe 72 594054 70229 664283 

09.600.075 
  Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-skolēnu 
braukšanas  biļetes 

73 20000   20000 

09.820.000 
  Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-savst. 
Norēķini  par izglītību 

74 180000   180000 

10.000.000 Sociālā  aizsardzība  75 306116   306117 

10.500.070 Atbalsts bezdarba gadījumos -Stipendiāti 76 6860   6861 

10.900.000 Pārējā citur neklasificētā sociālā  aizsardzība 77 299256   299256 

10.910.061 
Pārējā citur nekl. sociālā  aizsardzība -sociālais 
dienests 

78 107756   107756 

10.920.060 
Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības 
pasākumi-pabalsti 

79 122000   122000 

10.930.065 
Pārējie citur nekl. sociālās   aizsardzības 
pasākumi-pansionāti 

80 50000   50000 

10.930.095 Pārējie soc.pab. - Asistenta pakalpojumi   19500   19500 

  Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  81 4248395 127114 4375509 

  
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 

82       

1000 Atlīdzība 83 2308180 105395 2413575 

1100 Atalgojums 84 1794222 82676 1876898 

1200 Darba devēja soc.iemaksas 85 513958 22719 536677 

2000 Preces un pakalpojumi  86 1267008 21719 1288727 

2100 Komandējumu izdevumi 87 24810 11620 36430 

2200 Pakalpojumi 88 785355 5050 790405 

2300 Preces 89 442440 5049 447489 

2400 Izdevumi periodikai 90 3780   3780 

2500 Nodokļu maksājumi 91 10623   10623 

4000 Procentu izdevumi  92 4500   4500 

5000 Pamatkapitāla palielināšana 93 311607   311607 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 94 1650   1650 

5200 Pamatlīdzekļi 95 309957   309957 

6000 Sociāla palīdzība 96 127100   127100 

7000 Pašvaldību uzturēšanas transferti 97 230000   230000 

  
Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 

98 4248395 127114 4375509 

  FINANSĒŠANA 99       

  Aizņēmuma  atmaksa 100 75000   75000 

  Izdevumi kopā 101 4323395   4450510 

  
Naudas līdzekļu atlikums gada 
sākumā 

102 459225   459226 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 103 108105 -71262 36843 

Specbudžeta  plāns  2016. gadam   pielikums Nr.2 

  

  IZDEVUMI         



Klasif.      
kods Rādītāji Rinda Saistošie Nr.1 Grozījumi Nr.3 Saistošie Nr. 

  
Izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 1       

05.200.000  Vides aizsardzība  1 94529   

05.200.012  Vides aizsardzība  2 115729 80253 195982 

06.000.000 
Pašv. teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana  3 181321   181321 

06.100.000 
Mājokļu un ēku uzturēšana  
(733.13 EUR/km) 4 181321   181321 

06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 5 62609   62609 

06.100.002 
Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 
km) 6 43969   43969 

06.100.003 
Ceļu uzturēšana Raiskums 
(101.95 km) 7 74743   74743 

  
Kopā pēc funkcionālajām 
kategorijām  8 275850 80253 356103 

 

Naudas līdzekļu atlikums gada 
sākumā AUTO 30842 

  

  
DRN 242782 

  

      

 

Naudas līdzekļu atlikums gada 
beigās AUTO 30831 

 
                30831 

  
DRN 327053 -80253 246800 

 
 
 

 

 

2. PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes  

22.09.2016. lēmumam (protokols Nr. 10,4 .§) 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 
 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju  un nekustamo īpašumu, 
infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu  norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību 

Pārgaujas novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  
43.panta pirmās daļas 5.punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi “Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju un nekustamo 
īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norāžu noformēšanas un izvietošanas 
kārtību Pārgaujas novadā”, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ēku numuru vai nosaukumu, ielu 
nosaukumu zīmes un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes.   

2. Ēku numuru vai nosaukumu zīmes, ielu nosaukumu zīmes, un nekustamo īpašumu, 
infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes izvieto un uztur nekustamo īpašumu 
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43


 
II. Ēku numuru vai nosaukumu zīmju noformēšana un izvietošana 

4. Ēku numuru vai nosaukuma zīmes, tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus (paraugs 
pielikumā Nr.1): 

4.1. zīmes pamatne ir karmīnsarkanā krāsā ( „Burgundy”) ar baltu, atstarojošu rāmi un 
uzrakstu latviešu valodā baltiem, atstarojošiem burtiem, ieteicams Helvetica fontā; 
4.2. numura zīmes izmērs: augstums ir 320 mm, platums 220 mm; nosaukuma zīmes 
augstums ir no 170 mm līdz 200 mm, garums no 600 mm līdz 850 mm.  
4.3. norādāmā informācija uz ēkas numura zīmes:  
 4.3.1. ielas nosaukums (rakstāms pilns ielas nosaukums ar mazajiem burtiem); 
 4.3.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas 

numura zīmē rakstāms cipars un lielais burts); 
 4.3.3. ēkas piederība pēc īpašnieka izvēles: 

4.3.3.1. privātīpašums vai īpašnieka vārda pirmais burts un uzvārds, vai 
juridiskās personas nosaukums atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā; 

  4.3.3.2. valsts īpašums; 
  4.3.3.3. pašvaldības īpašums; 
  4.3.3.4. kopīpašums. 

5. Ēku numuru vai nosaukumu zīmes novietojamas uz fasādes, kas vērsta pret ielu, 2 m līdz 2,5 m 
augstumā un 0,5 m līdz 1m attālumā no ēkas stūra, kas tuvāks blakus ēkai ar mazāku kārtas 
numuru.  
6. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā – ēkas numuru vai nosaukumu plāksne 
izvietojama uz žoga pie ieejas vārtiem vai atsevišķa staba.  
7. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes. 

 
III. Ielu nosaukumu zīmju noformēšana un izvietošana 

8. Ielu nosaukumu zīmes tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus (paraugs pielikumā Nr.2): 
8.1. zīmes pamatne ir karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”) ar baltu, atstarojošu rāmi un 
uzrakstu latviešu valodā baltiem, atstarojošiem burtiem, DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift 
fontā; 
8.2. zīmes izmērs: augstums ir 200 mm, garums no 700 mm līdz  850 mm; 

9. Ielu nosaukuma zīmes izvietojamas ielu krustojumos ielas aizsargjoslā uz speciāli izgatavotiem 
balstiem, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas 
nosaukumu. Zīmes izvietojamas ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no 
zemes. 

10. Vietās, kur pret ielu vērstā ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma zīmes uzstādīšanai, 
zīmes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, uz ēkas sienas vai 
žoga 30 cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.  

 

IV.  Nekustamo īpašumu norāžu noformēšana un izvietošana  

11. Nekustamo īpašumu (māju, viensētu) norādes tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus 
(paraugs pielikumā Nr.3): 

11.1. norādes pamatne ir karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”)  ar baltu, atstarojošu rāmi un 
uzrakstu latviešu valodā baltiem, atstarojošiem burtiem, ieteicams DIN Mittelschrift vai DIN 
Engschrift fontā; 
11.2. norādes izmērs: augstums ir 200 mm, garums no 800 mm līdz 1200 mm. 

12. Norāde uz nekustamo īpašumu jāizvieto vietā, kur piebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai 
pašvaldības ceļu.  
13. Norāde jāizvieto uz cinkota norāžu balsta  no 2,5 m līdz 3 m augstumā. 
14. Ja no valsts vai pašvaldības ceļa atzarojas piebraucamais ceļš uz vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem, tad pie šī ceļa atzara norādes uzstāda uz viena balsta, pēc iespējas ievērojot vienādu 
norāžu garumu. Norādēs vēlams iekļaut informāciju par attālumu līdz nekustamajiem īpašumiem.  



15. Norādes jāuzstāda tajā ceļa pusē, kurā atrodas nobrauktuve uz nekustamo īpašumu. Norādes 
uz nekustamo īpašumu nedrīkst uzstādīt kopā ar ceļa zīmēm un tā nedrīkst traucēt citu ceļa zīmju 
redzamību.  
16. Nekustamā īpašuma (māja, viensēta) nosaukuma zīme jānovieto redzamā vietā pagalmā vai 
pie iebrauktuves pagalmā, vai saskaņā ar Noteikumu otrajā nodaļā noteikto kārtību. 
 

V. Infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu  norāžu noformēšana un izvietošana 

17. Pašvaldībai piederošu infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes tiek izgatavotas, 
ievērojot šādus nosacījumus (pielikums Nr.4): 

17.1 norādes pamatne ir baltā atstarojošā krāsā ar Pārgaujas novada logo un rāmi un 
uzrakstu karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”), latviešu un angļu valodā; 
17.2. norādes izmērs: pie valsts nozīmes ceļiem augstums ir 400 mm, garums 2200 mm, pie 
pašvaldības ceļiem augstums ir 300 mm, garums 1650 mm, apdzīvotās vietās augstums ir 
200 mm, garums 800 mm. 

 

18. Citām personām piederošu infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes tiek 
izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus (pielikums Nr.5): 

18.1. norādes pamatne ir baltā atstarojošā krāsā ar rāmīti un uzrakstu karmīnsarkanā krāsā 
(„Burgundy”), latviešu un angļu valodā pēc īpašnieka izvēles. Uzņēmuma profils var tikt 
atspoguļots vienā vai vairākās papildu plāksnēs, kas piestiprināmas pie norādes;  
 18.2. Norādes izmērs: augstums ir 300 mm, garums 1500 mm, papildu plāksnes augstums 
ir 150 mm, garums 950 mm.  

 

VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole 

19. Noteikumu izpildi kontrolē Pārgaujas novada pašvaldības policijas amatpersona.  
 

VII. Noslēguma jautājumi 

20. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Pārgaujas 
novada vēstis”. 
21. Papildus šajos Noteikumos noteiktajām ēku nosaukumu un nekustamo īpašumu, 
infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādēm ir atļauts saglabāt mākslinieciski 
noformētas nosaukumu zīmes. 
22. Neatbilstošas ēku numuru vai nosaukumu zīmes, ielu nosaukumu zīmes, un nekustamo 
īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norādes nomaināmas līdz 2019.gada 
1.novembrim atbilstoši šo noteikumu prasībām. 
 
 

1. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Ēku numuru vai nosaukumu zīmju paraugi  

 

 



Specifikācija: 

Pamatne: karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”)  

Izmērs: numuru zīmēm 220 mm x 320 mm, nosaukumu zīmēm augstums no 170 mm līdz 200mm, 
garums no 600 mm līdz 850 mm  

Apmale, teksts: balts, atstarojošs  

Fonts: ēku numuru zīmēm Helvetica, nosaukumu zīmēm DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  

 

2. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Ielu nosaukumu zīmju paraugs 

 

Specifikācija: 

Pamatne: karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”)  

Izmērs: 200 mm x 700 mm  vai 200 mm x 850 mm 

Apmale, teksts: balts, atstarojošs  

Fonts: DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  



3. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Nekustamo īpašumu (māju, viensētu) norāžu  paraugi 

 

Specifikācija: 

Pamatne: karmīnsarkanā krāsā („Burgundy”)  

Izmērs: 200 mm x 800 mm,  200mm  x 1000 mm vai 200 mm  x 1200 mm 

Apmale, teksts: balts, atstarojošs  

Fonts: DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  

 

4. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Pašvaldības infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norāžu paraugi 

 

 

Specifikācija: 



Pamatne: baltā atstarojošā krāsā ar Pārgaujas novada logo  

Izmērs: 400 mm x 2200 mm un 300 mm x 1650 mm 

Apmale, teksts: karmīnsarkanā krāsā (Latvijas karoga krāsā; „Burgundy”), latviešu un angļu 
valodā 

Fonts: DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  

 
 

 
 

5. PIELIKUMS  
saistošajiem noteikumiem Nr.10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju 
un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu 

norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā 

Citām personām piederošu infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu norāžu paraugi  

 

 

 

 

 

Specifikācija: 

Norādes un papildus plāksnes pamatne: baltā atstarojošā krāsā  

Izmērs: Norādes izmērs ir 300 mm x 1500 mm, papildus plāksnes augstums 150 mm, garums 950 
mm.  

Teksts: karmīnsarkanā krāsā (Latvijas karoga krāsā; „Burgundy”), latviešu un,  angļu valodā pēc 
izvēles.  



Fonts: DIN Mittelschrift vai DIN Engschrift  

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 

Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju  un nekustamo īpašumu, 
infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu  norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību 

Pārgaujas novadā 
 

Īss Noteikumu 

satura izklāsts   

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.un 

7.punktu, Pārgaujas novada pašvaldība izstrādājusi saistošos noteikumus, 

ar kuriem nosaka kārtību, kādā Pārgaujas novada administratīvajā 

teritorijā izvieto ielu nosaukumu , ēku numuru (nosaukumu) zīmes, 

skaidri saprotamus zīmju un plākšņu izvietošanas principus, kā arī 

atbildīgās personas par to izvietošanu un uzturēšanu, lai veidotu vienotu 

Pārgaujas novada vizuālo tēlu, nodrošinātu iespēju viegli orientēties 

ciemu un lauku teritorijās tās iedzīvotājiem un viesiem, atvieglotu 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu. Par ēku un telpu grupu 

numura zīmēm vai nosaukumiem atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs. Noteikumos detalizēti izvirzīti zīmju un norāžu izvietošanas 

principi. Ielu, ēku un telpu grupu numura zīmju grafiskais dizains netiek 

radikāli mainīts, tādēļ personām, kas izvietojušas zīmes vai arī vēlas 

izgatavot tās noformējot mākslinieciski, tās nevajadzēs izgatavot no jauna 

līdz tās nebūs fiziski nolietojušās. Ar šiem noteikumiem tiek apstiprināts 

zīmju un norāžu dizaina paraugs tās uzlabojot ar atstarojošu virsmu.   

Noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums   

Līdz šo noteikuma apstiprināšanai Pārgaujas  novada administratīvajā 

teritorijā nebija spēkā esošu saistošo noteikumu ēku numuru , ielu 

nosaukumu zīmju un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un 

tūrisma objektu  norāžu regulējumam. Saistošo noteikumu projekta mērķis 

ir noteikt vienotu kārtību šo zīmju un norāžu izstrādāšanā un uzstādīšanā. 

Veidot un uzturēt vienotu Pārgaujas novada vizuālo tēlu,  nodrošināt 

nekustamā īpašuma un/vai uzņēmuma/iestādes atrašanās vietas 

noteikšanu.  

Uzņēmējdarbības 

vide pašvaldības  

teritorijā   

Attiecināms.   

Plānotā  ietekme uz 

pašvaldības budžetu  

             Saistošo noteikumu izpildei - pašvaldības ēku, pašvaldības iestāžu 

un ciemu ielu nosaukumu zīmju izvietošanai, Pašvaldības plānotais budžets  

7 000.00 euro.   

Informācija   par 

administratīvajām 

procedūrām    

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Pārgaujas  novada pašvaldība 

(pašvaldības ēku, pašvaldības iestāžu un ciemu ielu nosaukumu zīmju un  

norāžu izvietošanai), ēku un telpu grupu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. 

Saistošo noteikumu izpildes kontroli, atbilstoši savai kompetencei, veic 

Pārgaujas novada pašvaldības policijas amatpersona.  



Administratīvās 

procedūras un 

konsultācijas ar 

privātpersonām   

Ir notikušas  organizētas sarunas ar novada iedzīvotājiem.  

 

 

 

3. PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes  

22.09.2016. lēmumam (protokols Nr. 10, 5.§) 
 

 
 

Tehniskie noteikumi 
Par ūdens patēriņa un kanalizācijas notekūdeņu komercuzskaites mēraparātu   

uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību 
 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
 likuma 6.panta pirmo daļu 

Tehniskajos noteikumos ir lietoti šādi termini: 
  Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi — pakalpojumi ūdens ieguvē, uzkrāšanā 
un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, pakalpojumi ūdens piegādē 
no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, kā arī notekūdeņu 
savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšanā līdz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tai skaitā virszemes 
ūdensobjektos, izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumi — sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi, 
decentralizētie kanalizācijas pakalpojumi, pakalpojumi lietus ūdeņu savākšanai un novadīšanai, tai 
skaitā centralizētajās kanalizācijas sistēmās. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs (turpmāk — Pakalpojumu lietotājs) — 
nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, 
kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu 
pakalpojuma līgumu. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk — Pakalpojumu sniedzējs) — 
persona (komersants vai iestāde), kas sniedz noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus 
pakalpojumu sniegšanas teritorijā. 

Komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā 
esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites 
mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem. 

Komercuzskaites mēraparāta mezgls — ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja 
īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un 
citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta 
piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas. 

Centralizētā kanalizācijas sistēma — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, 
valdījumā vai turējumā esošs ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums, kas nodrošina 
notekūdeņu savākšanu no ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, to attīrīšanu un 
novadīšanu vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos. 

Centralizētā ūdensapgādes sistēma — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, 
valdījumā vai turējumā esošs ārējo ūdensvada tīklu un būvju kopums, kas nodrošina ūdens ieguvi, 
sagatavošanu un piegādi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem. 



Cauruļvada ievads vai izvads — ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai 
valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietotāju ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz 
centralizēto kanalizācijas sistēmu. 

Piederības robeža — robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, 
valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā 
esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. 

Blakuslietotājs — persona, kura izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā 
vai valdījumā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu 
notekūdeņu novadīšanai. 

1. Šie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kāda tiek noteikta ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietotājiem uzstādot un  lietojot komercuzskaites mēraparātu, turpmāk tekstā – Skaitītājs, 
Pārgaujas novadā, izņemot privātos artēziskos urbumus u.c. privātos ūdens iegādes 
avotus.  

2. Skaitītāja īpašnieks ir Pakalpojumu sniedzējs, kas ir Pārgaujas novada pašvaldība, 
turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs,  kura pienākums saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 1.punktu ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

3. Pakalpojumu sniedzējs pēc Pakalpojumu lietotāja pieteikuma (iesniegums Pārgaujas 
novada pašvaldībai) Skaitītāja/u uzstādīšanai Pakalpojumu lietotājam izsniedz Tehniskos 
noteikumus “Par ūdens patēriņa un kanalizācijas notekūdeņu komercuzskaites 
mēraparātu   uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību” un vienojas par Skaitītāja 
uzstādīšanas kārtību un termiņiem.       

4. Pakalpojumu lietotājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi saskaņā ar 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta 
noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 
un lietošanu” prasībām un  Pakalpojumu sniedzēja izdotajiem Tehniskajiem noteikumiem 
uz piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus 
piederības robežas piemērotākajā vietā par kuru vienojušies Pakalpojumu sniedzējs un 
Pakalpojumu lietotājs. Pakalpojumu sniedzēja noteiktā  piederības robeža centralizētai 
ūdensapgādes un centralizētai kanalizācijas sistēmai ir Pakalpojumu sniedzēja un 
Pakalpojumu lietotāja - nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja  īpašuma robeža.  

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku (īrnieku)  kopsapulce pieņem 
lēmumu par pieteikuma (iesniegums Pārgaujas novada pašvaldībai) iesniegšanu 
Pakalpojumu sniedzējam Skaitītāja uzstādīšanai un  pilnvaro pārstāvi/pārstāvjus 
sadarbības līguma noslēgšanai par Skaitītāja uzstādīšanu, lietošanu un uzturēšanu, kā arī 
par  ūdens patēriņa sadali starp dzīvokļu īpašniekiem (īrniekiem), kuriem ir vai nav 
uzstādīti kontroles mēraparāti patērētā ūdens daudzuma uzskaitīšanai.  

6. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves un komercuzskaites mēraparāta 
montāžas Pakalpojumu sniedzējs noplombē komercuzskaites mēraparāta mezglu un 
sastāda Aktu (Pielikums Nr.2), kuru paraksta Pakalpojumu sniedzēja pilnvarotais 
pārstāvis (Pārgaujas novada pagasta saimniecības vadītājs) un Pakalpojumu lietotājs.  

7. Pakalpojumu lietotājs nodrošina uzstādīto plombu saglabāšanu, nepieļaujot plombu 
noņemšanu, bojāšanu vai aizstāšanu ar citām plombām, kuras nav uzstādījis Pakalpojumu 
sniedzējs. 

8. Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar Pakalpojuma sniedzēju 
var aprīkot komercuzskaites mēraparātu ar telemetrijas vai telemehānikas sistēmu datu 
automatizētai attālinātai nolasīšanai un šos datus izmantot saņemto pakalpojumu 
uzskaitē, ja šāda sistēma ir ierīkota Pakalpojumu sniedzēja ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas teritorijā. 

9. Pakalpojumu lietotājs: 



9.1. nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi, ņemot vērā Pakalpojumu 
sniedzēja apstiprināto Komercuzskaites mēraparāta mezgla montāžas shēmu 
(Pielikums Nr.1),  nepieciešamības gadījumā izmaiņas mezgla izbūvē saskaņojamas ar 
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvi. Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve tiek 
nodrošināta atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja norādījumiem uz pilnīgi horizontāliem 
vai vertikāliem cauruļvadu posmiem, saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu;  

9.2. aizsargā komercuzskaites mēraparāta mezglu no tehniskiem bojājumiem, 
applūdināšanas vai sasalšanas un ir atbildīgs par komercuzskaites mēraparāta 
saglabāšanu. Ja komercuzskaites mēraparāts tiek nozagts vai sabojāts, Pakalpojumu 
lietotājs par to nekavējoties ziņo Pakalpojumu sniedzējam; 

9.3. nodrošina netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt 
tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargā 
komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites mēraparātu no 
bojājumiem; 

9.4. pastāvīgi glabā visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā 
esošo ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju, kurai atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām jābūt pakalpojumu lietotāja rīcībā; 

9.5. apņemas uzraudzīt  savā īpašumā vai valdījumā esošās ūdensapgādes sistēmas un 
kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli un nekavējoties likvidēt jebkuru bojājumu, 
ja pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu lietotājs nav vienojušies par citādu 
atbildības un/vai rīcības sadalījumu attiecībā uz Pakalpojumu lietotāja 
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas apkalpošanu; 

9.6. apņemas bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju neveikt tādas darbības, kuras 
apgrūtina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu citam 
Pakalpojumu lietotājam; 

9.7. norēķinās ar Pakalpojumu sniedzēju par tā sniegtajiem pakalpojumiem; 
9.8. savstarpēji vienojoties slēdz līgumu ar blakuslietotāju, par savā īpašumā vai valdījumā 

esošo ūdensapgādes sistēmu vai kanalizācijas sistēmu izmantošanu; 
9.9.  informē Pakalpojumu sniedzēju par ūdens piegādes pārtraukšanu blakuslietotājam, ja 

tas atsakās noslēgt savstarpēju līgumu vai pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus 
tiktāl, ka tas var novest pie Pakalpojumu lietotājam sniedzamo pakalpojumu 
pārtraukšanas. 

10. Pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  ir atbildīgs par Skaitītāju 
atbilstību un verificēšanas periodiskumu. 

11. Ja Pakalpojumu lietotājam radušās šaubas par komercuzskaites mēraparāta precizitāti, 
viņam ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai Pakalpojumu sniedzējs nodrošina 
komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu kādā no Latvijas Nacionālā 
akreditācijas biroja tīmekļvietnē www.latak.lv norādītajām inspicēšanas institūcijām. 
Izdevumus, kas saistīti ar komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu, sedz: 

11.1. Pakalpojumu sniedzējs, ja komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par lietošanai 
nederīgu; 
11.2. Pakalpojumu lietotājs, ja komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par lietošanai 
derīgu. 

 
 

 

 

2.Pielikums 

Tehniskajiem noteikumiem  

AKTS 

par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu/nomaiņu 

 



Pārgaujas novads  ________________                                                     Nr. _____ 

                                                               (datums)  

         

      Akts sastādīts par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu/nomaiņu Pārgaujas novada  

 

______________pagasta __________________________________________________,   

 

piedaloties _________________________________________________________________________________                                                                                                        
(lietotāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, reģ.Nr. un pārstāvja amats, vārds, uzvārds)  

 

un __________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       ( pagasta saimniecības vadītāja  vārds, uzvārds) 
 

Informācija par nomaināmo/uzstādāmo ūdens patēriņa skaitītāju: 

 Uzstādītais 

skaitītājs 

Nomainītais 

skaitītājs 

Skaitītāja numurs   

Ražotāja nosaukums vai preču zīme   

Nākamās verificēšanas datums   

Skaitītāja rādījumi   

Skaitītāja uzstādīšanas plombas 

identifikācija 
  

 

Ūdens patēriņa skaitītāja mezgla uzstādītājs apliecina, ka ūdens patēriņa skaitītāja mezgls ir 

uzstādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tas ir 

izbūvēts:___________________________________________________________________________________________          

_______________        _______________ 

  (atrašanās vietas apraksts)                                 (paraksts)                                     (paraksts atšifrējums) 

 

 

Akts sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti: 

 



 _______________________                                                                     ______________ 

 (lietotāja vārds, uzvārds vai iestādes  nosaukums)                                 (paraksts) 

 

_______________________          ______________ 

(pagasta saimniecības vadītājs, vārds, uzvārds)                                          (paraksts)  

 



1.Pielikums Tehniskajiem noteikumiem 

KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTA MEZGLA MONTĀŽAS SHĒMA 

 


