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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 Nr. 3 

 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā      2016. gada 17. martā 
 
Sēde sasaukta plkst.15.00 
Sēdi atklāj plkst.15.00 
 
Darba kārtība 

1. Pārskats par 18.02.2016. pieņemto lēmumu izpildi 
INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 
 

2. Par projekta “Laivas un laivas motora iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas 
novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu 

3. Par maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķina instrukcijas apstiprināšanu 
Pārgaujas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā  

       ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

4. Par daļu no nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'', Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, 

iznomāšanu 

5. Par 01.08.2015. noslēgtā zemes nomas līguma pārjaunošanu nekustamam 

īpašumam  ''/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ''/dzēsts/'', 

Raiskuma pagastā Pārgaujas novadā 

7. Par detālplānojuma ''/dzēsts/'', Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 

1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai 

8. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai  ar tīkliem Raiskuma ezerā 
9. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā 
10. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ‘’/dzēsts/'', 

Straupes pagasts, Pārgaujas novads, nodošanu atsavināšanai 
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem ''/dzēsts/'' un 

''/dzēsts/'', Straupes pagastā, Pārgaujas novadā 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 

12. Par Pārgaujas novada pašvaldības dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību 
tīklā 
ZIŅO: H.VENTS 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS 
Sēdi protokolē – klientu apkalpošanas speciāliste-lietvede Nellija Lapšāne 
 
Piedalās: 
Deputāti: Monvids Krastiņš, Alfs Lapsiņš, Jānis Plūme, Nauris Reinholds, Normunds Ruķis, 
Rudīte Vasile, Hardijs Vents, Imants Kalniņš 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: 
 Maruta DRUBIŅA, izpilddirektore 
 Līga MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 
 Elīna SNIEGA, juriskonsulte 
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 Anita KALNIŅA, Sociālā dienesta vadītāja 
 Dace RUBLE, teritorijas plānotāja 
 Anita DZALBA, zemes lietu speciāliste 
 Agris ĶESA, vides aizsardzības speciālists 
 Elīna ELEKSE, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste 
 Renāte KALNIŅA, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
 Solveiga RUSKA, kultūras pasākumu organizatore 
 
Nepiedalās deputāti: Juris BALTGALVIS- slimība 
 
Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem: atklāti 
balsojot: PAR – 8 ( Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 
Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- nav, 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: apstiprināt domes darba kārtību. 

 
 

1.§ 
Pārskats par 18.02.2016. pieņemto lēmumu izpildi 

________________________________________________________________________________________________________ 
INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 
Deputātiem jautājumu nav. 
       Noklausījušies izpilddirektores M.DRUBIŅAS sniegto pārskatu par 18.02.2016. domes 

sēdē pieņemto lēmumu izpildi, deputāti to pieņem zināšanai. 
Izpilddirektore M.DRUBIŅA pēc jautājuma izskatīšanas atstāj domes sēdi. 
 

2.§ 
Par projekta “Laivas un laivas motora iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas 

novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu 
________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Zivju fonds ir izsludinājis atklāto projektu iesniegumu atlases konkursu valsts 

atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no zivju fonda finanšu līdzekļiem 
apakšpasākumā ‘’Zivju resursu aizsardzības pasākumi’’, ko veic valsts iestādes vai 
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu attīstība (izņemot attiecīgās institūcijas 
kārtējos izdevumus). 

Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumu Nr.215 ‘’Noteikumi par valsts atbalsta 
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem’’ (turpmāk – 
Noteikumi Nr.215) 1.punkts noteic kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

Saskaņā ar Noteikumu Nr.215 40. un 41.punktu, uz atbalstu pašvaldību un Valsts 
vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību 
nodrošināšanā var pretendēt novadu un republikas pilsētu pašvaldības un Valsts vides 
dienests. Zivju fonda atbalsta maksājumi tiek piešķirti zvejas un makšķerēšanas kontroles 
aprīkojuma iegādei, pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu un organizētu 
personu grupu darbības nodrošināšanai (transporta īrei, degvielai, naktsmītnei un citiem 
atbilstošiem izdevumiem), kā arī pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu 
apmācībai un kvalifikācijas celšanai. 

Pārgaujas novada pašvaldība projekta ietvaros plāno iegādāties laivu un laivas 
motoru zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs. 
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Projekta īstenošanai paredzētās izmaksas ir 2900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi 
simti euro un 00) ar PVN 21%, Zivju fonda finansējums ir 2175.00 EUR (divi tūkstoši viens 
simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi), Pašvaldības līdzfinansējums 725.00 EUR (septiņi 
simti divdesmit pieci euro 00 centi). 

  
            Pamatojoties uz iepriekš minēto, Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 
5.panta ceturto daļu, Noteikumu Nr.215 6.punktu, Pārgaujas novada dome, atklāti 
balsojot: PAR – 8 ( Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 
Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- nav, 
ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izstrādāt un iesniegt projektu “Laivas un laivas motora iegāde zivju resursu 
aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” Zivju fonda izsludinātā atklāto projektu 
iesniegumu atlases konkursam valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības atbalsta 
saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem 
apakšpasākumā ‘’Zivju resursu aizsardzības pasākumi’’. 

2. Piešķirt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 725.00 EUR (septiņi 
simti divdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā no Pašvaldības dabas resursu 
nodokļa budžeta līdzekļiem. 

3. Uzdot projekta “Laivas un laivas motora iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas 
novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu organizēt Pārgaujas novada pašvaldības 
Vides aizsardzības inspektoram Agrim ĶESAM. 

4. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
Marutai DRUBIŅAI. 

 
3.§ 

Par maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķina instrukcijas apstiprināšanu 
Pārgaujas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā  

________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
          Saskaņā ar likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 14.punkta ''g'' 
apakšpunktu, kas 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. Likuma “Par 
pašvaldībām’’  41.panta 2.punkts noteic, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos 
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).   
        Pārgaujas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas (turpmāk – Dzimtsarakstu 
nodaļa) sniegtos maksas pakalpojumus administrē un kārto Pārgaujas novada pašvaldība, 
kura organizē tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanu un 
organizēšanu, atbilstoši  Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 ''Kārtība, 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti''.  
         Pašvaldības ieskatā Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem ir nepieciešams 
noteikt izcenojumus par tās sniegtajiem pakalpojumiem, apstiprinot tos ar instrukciju un 
aprēķinu par pakalpojumu izcenojumiem. 
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 14.punkta ''g'' 
apakšpunktu, 41.panta 2.punktu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 ( Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds 
RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumu izcenojuma aprēķina instrukciju saskaņā ar 1.PIELIKUMU.  
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2.  Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Laimai PORIETEI 
sadarbībā ar Finanšu nodaļu, pamatojoties uz lēmuma 1.punktā apstiprināto instrukciju, 
izstrādāt Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi un sagatavot to izskatīšanai un 
apstiprināšanai Pārgaujas novada domē.  

2. Klientu apkalpošanas speciālistēm – lietvedēm (L.PORIETE, N.LAPŠĀNE) pēc domes 
sēdes protokola parakstīšanas nodot izpildei šī lēmuma izrakstu un tā 1.PIELIKUMU Pārgaujas 
novada  pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai (L.PORIETE).    
         4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
M.DRUBIŅAI.  

 
4. § 

 Par daļu no nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'', Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, 
iznomāšanu 

ZIŅO: R.VASILE,  Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ 

Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 24.02.2016. saņēmusi 
''/dzēsts/'', personas kods ''/dzēsts/'', deklarētā dzīvesvietas adrese ''/dzēsts/'', Raiskuma 
pagasts, Pārgaujas novads, iesniegumu (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-10/16/139-L), ar 
lūgumu iznomāt daļu no nekustamā īpašuma ''/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 
novadā, ar kadastra numuru ''/dzēsts/''. 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto 
konstatēts: 

1) Nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'' tiesiskais valdītājs ir Pārgaujas novada pašvaldība 
un tā galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods – 
0101) (turpmāk – Nekustamais īpašums).  

2) ''/dzēsts/'' lūdz iznomāt daļu 0,43 ha platībā no Nekustamā īpašuma. 
3) Likuma „Par pašvaldībām” 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no 

valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu 
īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības īpašums 
izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 
apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan 
veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju 
tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās 
un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). To īpašuma daļu, 
kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai 
saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.  

4) Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daļu valstij vai pašvaldībai 
piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomu un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību reglamentē Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 „Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu”. Atbilstoši šo noteikumu: 
4.1) 15. un 16.2.punktiem informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti 
neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām; 
4.2) 18.1.apakšpunktam, neapbūvēta zemes gabala nomas maksu gadā nosaka – 0,5 
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
4.3) 18.punktam nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos 
noteiktos nodokļus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. 
punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot:  
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PAR – 8 ( Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- nav, ATTURAS – 
nav, NOLEMJ:  

Iznomāt''/dzēsts/'', no 01.04.2016. uz 5 (pieciem) gadiem, 0,43 ha platībā, daļu no 
nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'', Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā. 
1. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības speciālistei zemes nomas jautājumos Daigai 

KŪRIŅAI noslēgt, par lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības iznomāšanu ar 
''/dzēsts/'', personas kods ''/dzēsts/'', nomas līgumu, nosakot nomas maksu 0.5 % 
apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības. 

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas speciālistēm – lietvedēm 
(L.PORIETE, N.LAPŠĀNE) 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt lēmumu 
''/dzēsts/'', deklarētā adrese: ''/dzēsts/'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.  

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt 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 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). 
 
 

5. § 
Par 01.08.2015. noslēgtā zemes nomas līguma pārjaunošanu nekustamam 

īpašumam  ''/dzēsts/'', Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 

ZIŅO: R.VASILE,  Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
 
Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 27.01.2016. saņēmusi 

''/dzēsts/'', personas kods ''/dzēsts/'', deklarētā dzīvesvietas adrese: ''/dzēsts/'', Raiskuma 
pagasts, Pārgaujas novads, iesniegumu, reģistrācijas Nr.4-10/16/67-S, kurā lūgts nodot 
saistības ''/dzēsts/'', personas kods ''/dzēsts/'', par zemes nomas līgumu nekustamam 
īpašumam ''/dzēsts/” kadastra Nr. ''/dzēsts/'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. 
Piekrišanu minēto saistību pieņemšanai ar 16.02.2016. reģistrācijas Nr.4-10/16/108-O 
iesniegumu ir sniegusi arī pati ''/dzēsts/''. 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
1) Nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'' tiesiskais valdītājs ir Pārgaujas novada pašvaldība 

un tā galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods – 
0101) (turpmāk – Nekustamais īpašums).  

2) 01.08.2015. tika noslēgts zemes nomas līgums nekustamam īpašumam ''/dzēsts/'' 
kadastra Nr. ''/dzēsts/'', platība 1.45 ha ar ''/dzēsts/'', uz laiku līdz 31.07.2020. 

3) ''/dzēsts/'' lūdz piekrišanu saistību, kas nodibinātas starp Pašvaldību ar 01.08.2015. 
noslēgto zemes nomas līgumu, nodošanu ''/dzēsts/''. Piekrišanu minēto saistību 
pieņemšanai ar 16.02.2016. reģistrācijas nr.4-10/16/108-O iesniegumu ir sniegusi 
arī pati ''/dzēsts/''. 

4) Saskaņā ar Civillikuma 1867.pantu, katru saistību tiesību var atcelt, pārvēršot to 
jaunā, ar dalībnieku sevišķu līgumu, ko sauc par pārjaunojumu.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
13.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
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personas zemes nomu”, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 ( Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds 
RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pārjaunot saistību tiesību, kas nodibināta ar 01.08.2015. noslēgto zemes nomas 
līgumu Nr.PN/4-21.11/15/11 par 1.45 ha lielo nekustamo īpašumu ''/dzēsts/'', 
Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr. ''/dzēsts/'', iznomāšanu 
''/dzēsts/'',  ar ''/dzēsts/'', personas kods ''/dzēsts/'', dzīvesvietas adrese 
''/dzēsts/'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, noslēdzot pārjaunojuma līgumu. 

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības speciālistei zemes nomas jautājumos Daigai 
KŪRIŅAI nodrošināt izmaiņu izdarīšanu šī lēmuma 1.punktā minētajos līgumos un 
reģistros. 

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas speciālistēm – lietvedēm 
(L.PORIETE, N.LAPŠĀNE) 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt lēmumu: 
3.1. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese:  ''/dzēsts/'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. 
3.2. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese: ''/dzēsts/'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. 

4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt 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 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). 

 

 
6.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ''/dzēsts/'', 

Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 07.03.2016. saņemts SIA 
”Vidzemes mērnieks”, reģistrācijas numurs 44103030828, juridiskā adrese: Rubenes iela 
34-43, Valmiera, mērnieka Raita KOZULĀNA 04.03.2016. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts 
ar Nr.4-8/16/314-V) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts 
nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'', Raiskuma pagasta, Pārgaujas novada, kadastra Nr. 
''/dzēsts/'', zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/''. 

Zemes ierīkotājs Raitis KOZULĀNS (zemes ierīkotājas sertifikāta Nr.AA00000002, 
derīguma termiņš no 30.11.2014. līdz 29.11.2019.) ar savu parakstu apliecina, ka zemes 
ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē zemes ierīcības 
projekta izstrādi, ievērojot Pārgaujas novada domes 21.01.2016. pieņemto lēmumu 

(protokols Nr.1., 10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam  
''/dzēsts/'', Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā” un lēmumam pievienoto darba uzdevumu. 
     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 
22.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmo daļu 27.punktu, 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9., 53., 57. un 84.pantu, 
Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešo daļu, 17.panta 4.1 daļu, 



7 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 37.punktu, 
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 7., 30. un 32.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 4., 20.punktu, 
16.1.apakšpunktu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 ( Imants KALNIŅŠ, 
Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'', 
Raiskuma pagasta, Pārgaujas novada, kadastra Nr. ''/dzēsts/'', zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu  ''/dzēsts/'' atbilstoši 2. PIELIKUMAM. 

1. Piešķirt 2. PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes 
robežu sadalīšanas 5.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās 
uzmērīšanas dabā) nosaukumu: ''/dzēsts/''. 

2. Noteikt 2. PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr.1 ar kopplatību pēc zemes 
robežu pārkārtošanas 5.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās 
uzmērīšanas dabā) zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 0101). 

3. Saglabāt 2. PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr.2 ar kopplatību pēc zemes 
robežu pārkārtošanas 25.2 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās 
uzmērīšanas dabā):  
4.1. nosaukumu: ''/dzēsts/''; 
4.2. ar to funkcionāli saistītajām ēkām (kadastra apzīmējumi: ''/dzēsts/'', 
''/dzēsts/'', ''/dzēsts/'', ''/dzēsts/'', ''/dzēsts/'' un ''/dzēsts/'') adresi: ''/dzēsts/'', 
Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads; 
4.3. zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 0101). 

5. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas speciālistēm – lietvedēm   

               (L.PORIETE, N.LAPŠĀNE): 

5.1. lēmumu 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes 
dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija ielā 1, 
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

5.2. lēmumu 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas un Zemes ierīcības projektu 
''/dzēsts/'' nodrošināt ''/dzēsts/'' saņemšanai Vienotajā valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes 
pagasts, Pārgaujas novads. 
 

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.  

Saņemot dokumentu vai informāciju uz vietas iestādē, adresāts par to parakstās, 

izņemot gadījumu, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem parakstīšanās par saņemšanu nav 
nepieciešama. Iestādes izsniegto dokumentu vai sniegto informāciju uzskata par paziņotu ar 

brīdi, kad adresāts ir parakstījies par saņemšanu. 
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7.§ 

Par detālplānojuma  ''/dzēsts/'', Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 

1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 28.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 39.2., 39.3. un 39.4.apakšpunktu, 43., 98. un 99.punktu un saskaņā ar 
Pārgaujas novada domes 21.01.2016. sēdes lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemes gabalam ''/dzēsts/'', Raiskumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā” 
(protokols Nr.1., 20.§) apstiprināto Darba uzdevumu tika izstrādāts detālplānojums zemes 
gabalam ''/dzēsts/'', Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 1.redakcija. 
      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.panta pirmo daļu, 
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 107., 108., 109., 110. un 111.punktiem, ņemot vērā 
detālplānojuma izstrādes vadītāja 03.03.2016. sagatavoto “Ziņojumu”, Pārgaujas novada 
dome, atklāti balsojot: PAR – 8 ( Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis 
PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- 
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 
1. Nodot Publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  Jāņa ZLAUGOTŅA 

un Vijas ZLAUGOTNES izstrādāto Detālplānojumu zemes gabalam ''/dzēsts/'', 
Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads,  1.redakciju. 

2. Noteikt Publiskās apspriešanas termiņu no 21.03.2016. līdz  11.04.2016. 
3. Noteikt, ka Publiskās apspriešanas laikā ar Detālplānojuma 1.redakciju, kas 

izstrādāts zemes gabalam “/dzēsts/'', Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas 
novads, varēs iepazīties: Pašvaldības administratīvajā ēkā „Pagastmāja”, Raiskums, 
Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājas Daces Rubles. 

4. Nodrošināt paziņojuma: par detālplānojuma Publisko apspriešanu ievietošanu: 
4.1. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā; 
4.2. Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pārgaujas Novada 

Vēstis”; 
4.3. Pārgaujas novada pašvaldības mājas lapā www.pargaujasnovads.lv. 

5. Organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi 04.04.2016. pulksten 17.00 Pašvaldības 
administratīvajā ēkā „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. 

6. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas speciālistēm – lietvedēm 
(L.PORIETE, N.LAPŠĀNE) 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt lēmumu 
Detālplānojuma izstrādātājiem Vijai ZLAUGOTNEI un Jānim ZLAUGOTNIM, adrese: 
Aveņu iela 23, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

7. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas Teritorijas 
plānotājai Dacei RUBLEI nodrošināt lēmuma 3., 4., 5.punkta izpildi. 

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
Marutai DRUBIŅAI. 

 
 

http://www.pargaujasnovads.lv/
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8. § 

Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Raiskuma ezerā 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, N.REINHARDS, A.ĶESA 

Pārgaujas novada pašvaldība saņēmusi iesniegumu ar lūgumu piešķirt zvejas rīku 
licenci zvejai ar tīklu Raiskuma ezerā ar kopējo pieprasīto tīkla garumu 420 m. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Pārgaujas novada pašvaldība konstatē:  
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 
zvejas rīku limits 2016.gadā Raiskuma ezerā ir 450 metri.  
2) Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko 
zveju iekšējos ūdeņos” 14.2. apakšpunktu un 14.3.1., 14.3.2. apakšpunktiem zvejā Raiskuma 
ezerā aizliegts izmantot šādus zvejas rīkus: 
2.1) tīklus, kuru garums ir lielāks par 30 m;  
2.2) vairāk nekā vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 
30 m; 
2.3) savstarpēji kopā savienotus (sasietus) divu vai vairāku pašpatēriņa zvejā izmantotus 
tīklus vai zivju murdus. 
            Pamatojoties uz iepriekš minēto, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 ( 
Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, , Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- 1 ( Nauris REINHARDS), ATTURAS – nav, 
NOLEMJ:  
      1. Piešķirt zvejas rīku licenci zvejai ar vienu 30 m tīklu Raiskuma ezerā:  

1.1. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese: “/dzēsts/'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. 
2. Noteikt zvejas rīku limita vienas vienības 1 metra maksu 1.14 EUR ar PVN (viens 

euro un 14 centi).   
 

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 

ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā). 
 

 

9.§ 

Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, A.ĶESA 

Pārgaujas novada pašvaldība saņēmusi vairāku personu iesniegumus ar lūgumu 
piešķirt viņiem zvejas rīku licenci zvejai ar tīklu Sāruma ezerā ar kopējo pieprasīto tīkla 
garumu 570 m. 

Izskatot augstāk minētos iesniegumus, Pārgaujas novada pašvaldība konstatē:  
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.punktu, 
zvejas rīku limits 2016. gadā Sāruma ezerā ir 810 metri.  
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2) Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko 
zveju iekšējos ūdeņos” 14.2. apakšpunktu un 14.3.1., 14.3.2. apakšpunktiem zvejā Sāruma 
ezerā aizliegts izmantot šādus zvejas rīkus: 
2.1) tīklus, kuru garums ir lielāks par 30 m;  
2.2) vairāk nekā vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 
30 m; 
2.3) savstarpēji kopā savienotus (sasietus) divu vai vairāku pašpatēriņa zvejā izmantotus 
tīklus vai zivju murdus. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 ( 
Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, , 
Hardijs VENTS), PRET- 1 ( Nauris REINHARDS ), ATTURAS – 1 ( Rudīte VASILE ), 
NOLEMJ:  

 
1.Piešķirt zvejas rīku licenci zvejai ar vienu 30 m tīklu Sāruma ezerā:  

1.1. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese:''/dzēsts/'', Cēsis, Cēsu novads. 
1.2. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese: “/dzēsts/'', Litene, Litenes pagasts, 

Gulbenes novads. 
1.3. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese: ''/dzēsts/”, Limbažu pagasts, Limbažu 

novads. 
1.4. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese: “/dzēsts/”, Limbažu pagasts, Limbažu 

novads. 
1.5. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese: “/dzēsts/”, Drabešu pagasts, Amatas 

novads. 
1.6. ''/dzēsts/'', deklarētā adrese: ''/dzēsts/'', Cēsis, Cēsu novads. 

2.Noteikt zvejas rīku limita vienas vienības 1 metra maksu 1.14 EUR ar PVN (viens euro un 
14 centi). 

 
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 
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā). 

 
10.§ 

Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'', 
Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

IZSAKĀS: J.PLŪME, N.RUĶIS, M.KRASTIŅŠ, A.LAPSIŅŠ, E.SNIEGA, L.MEDNE, A.DZALBA 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) 15.09.2015. saņemts ''/dzēsts/'', 
personas kods ''/dzēsts/'', kuru uz 21.03.2014. Rūtas ĶĒNIŅAS izdotas pilnvaras pamata 

(reģistrēta Nr.982) pārstāv pilnvarotais pārstāvis ''/dzēsts/'', personas kods ''/dzēsts/'', 
dzīvesvietas adrese ''/dzēsts/'', Cēsis, Cēsu novads, iesniegums (reģistrācijas Nr.4-
10.1/15/625-K), kurā tiek lūgts atsavināt par labu  ''/dzēsts/'' zemes gabalu ''/dzēsts/'', 
Straupes pagasts, Pārgaujas novads, ar kadastra apzīmējumu   ''/dzēsts/'' (platība 20,4 ha).  

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
1) Nekustamais īpašums ''/dzēsts/'', Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sastāv no viena 

neapbūvēta zemes gabala 20,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/'', (turpmāk 
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– NĪ ''/dzēsts/''). NĪ  ''/dzēsts/'' reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. ''/dzēsts/'' uz Pārgaujas novada pašvaldības vārda. 

2) Ar Pārgaujas novada domes 22.05.2014. lēmumu (prot. Nr.6, 13.§)  uz NĪ ''/dzēsts/'' 
''/dzēsts/''ir izbeigtas  zemes patstāvīgas lietošanas tiesības. 

3) Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2.1daļā noteikto zemes lietotājs, kuram 
izbeigtas zemes patstāvīgās lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 
viņam lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā , t.i., līdz 22.05.2015. 

4) ''/dzēsts/'' nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo NĪ ''/dzēsts/'' zemi izmantojis, 
ievērojot šī lēmuma konstatējošajā daļā 3.punktā noteikto termiņu un nomas līgumu 
noslēdzis  02.06.2014.   

5) Pēc 30.07.2007., kad saskaņā ar  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu 
6.1punktu izbeidzās privatizācijas ierosinājumu iesniegšana pašvaldībās, pieņemot 
lēmumu par tai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu, Pašvaldība vadās pēc 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Likums). Saskaņā ar 
Likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktu atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 
nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir 
noslēgts zemes nomas līgums. 

6) Pārgaujas novada dome, ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un  ''/dzēsts/'' 
iesniegtos dokumentus, ar 15.10.2015. lēmumu (protokols Nr.10, 10.§) atzina,  ka NĪ 
''/dzēsts/'' nomnieks ''/dzēsts/'', ir tiesīgs ierosināt Pašvaldībai piekrītošā nekustamā 
īpašuma atsavināšanu. Iznomātais zemes gabals Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
nav nepieciešams.  

7) Saskaņā ar Likuma: 
7.1) 5.panta pirmo un piekto daļu, atļauju atsavināt publiskās personas nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, lēmumā par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu nosakot atsavināšanas veidu un, ja nepieciešams, 
nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību 
ierobežojumus; 
7.2) 37.panta pirmās daļas 4.punktu, publiskas personas mantu var pārdot par brīvu 
cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā līguma 4.panta ceturtajā daļā  minētā persona. 
Šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu; 

7.3) 37.panta piekto, sesto un septīto  daļu,  ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu 

cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē 
nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tām atsavināšanas paziņojumu. 
Atsavināšanas paziņojuma termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no 
atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas. Ja persona, kurai ir pirmpirkuma 
tiesības, nenoslēdz pirkuma līgumu, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija var 

atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemj par atsavināšanas veida maiņu. 
8) Lai NĪ ''/dzēsts/'' varētu nodot atsavināšanai, īpašums 05.01.2016. tika reģistrēts 

zemesgrāmatā (nodalījuma Nr. ''/dzēsts/'') un nosacītās cenas noteikšanai – novērtēts. 
Saskaņā ar SIA ''Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē''  09.02.2016. atzinumu Nr.342-
914/v  NĪ '''/dzēsts/'' aprēķinātā tirgus vērtība, iekļaujot mežaudzes vērtību ir 44 800.00 
EUR (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3. 
pantu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 8.punktu, ''/dzēsts/'' pilnvarotā pārstāvja  
''/dzēsts/'' 15.09.2015. iesniegumu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 ( 
Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte 
VASILE, Hardijs VENTS), PRET- nav, ATTURAS – 2 ( Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME) , 
NOLEMJ: 

Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ''/dzēsts/'', Straupes pagastā, Pārgaujas 
novadā, kadastra Nr. ''/dzēsts/'', kas sastāv no viena zemes gabala 20,4 ha platībā  ar 
kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/'', piedāvājot to pirkt šī īpašuma nomniekam  ''/dzēsts/'', 
personas kods ''/dzēsts/''. 
1. Noteikt 1.punktā minētā īpašuma atsavināšanas veidu - pārdodot par brīvu cenu. 
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ''/dzēsts/'', Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes 

vienības 20,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/'' nosacīto  cenu  44 800.00 
EUR (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).  

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus  100% EUR. 
4. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības juriskonsultei Elīnai SNIEGAI nodrošināt lēmuma 

1.punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanu ''/dzēsts/'' pārstāvim 
''/dzēsts/'', deklarētā adrese: ''/dzēsts/'', Cēsis, Cēsu novads.   

5. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas speciālistēm – lietvedēm 
(L.PORIETE, N.LAPŠĀNE) 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt lēmumu  
''/dzēsts/'' pārstāvim ''/dzēsts/'', deklarētā adrese: ''/dzēsts/'', Cēsis, Cēsu novads.  

6. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus 
395.00 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar 
3.PIELIKUMU un lūgt šos izdevumus atlīdzināt  ''/dzēsts/'' divu mēnešu laikā no lēmuma 
1.punktā minētā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt 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 brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā 
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā). 

 

11.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem ''/dzēsts/” un 

''/dzēsts/”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) saņemts 08.03.2016. no ''/dzēsts/'', 
personas kods ''/dzēsts/'' un ''/dzēsts/'', personas kods ''/dzēsts/'', iesniegums (reģistrēts 

ar Nr. 4-10/16/166-M) ar lūgumu, atļaut pārkārtot Pārgaujas novada, Straupes pagasta 
nekustamo īpašumu ''/dzēsts/'' un  ''/dzēsts/'' zemes gabalu pieguļošo robežu atbilstoši 
pievienotajai zemesgabalu shēmai (4.PIELIKUMS).   

Izskatot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
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1) Nekustamais īpašums ''/dzēsts/'' ar kadastra Nr. ''/dzēsts/'', reģistrēts Cēsu 
zemesgrāmatu nodaļas Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ''/dzēsts/'' uz  
''/dzēsts/'' vārda, un sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  ''/dzēsts/'', 
1.8 ha kopplatībā. 

2) Nekustamais īpašums  ''/dzēsts/'' ar kadastra Nr. ''/dzēsts/'', reģistrēts Cēsu 
zemesgrāmatu nodaļas Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ''/dzēsts/'' uz 
''/dzēsts/'' vārda, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/'', 
4.36 ha kopplatībā, no vienas nedzīvojamās ēkas. 

3) Zemju īpašnieki vēlas nodalīt no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/'' zemes 
gabala daļu aptuveni 0.25 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie zemes 
uzmērīšanas dabā) un pievienot zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/'', tā, 
lai zemes gabala platība nebūtu mazāka par 2 ha, kā rezultātā to drīkstētu apbūvēt. 

4) Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem  ''/dzēsts/'' un  ''/dzēsts/'' atrodas viens otram 
blakus, un, atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam, lai 
pārkārtotu to pieguļošo robežu ir nepieciešams izstrādāt Zemes ierīcības projektu. 

5) Atbilstoši Pārgaujas novada 27.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) zemes gabaliem ar 
kadastra apzīmējumiem  ''/dzēsts/'' un ''/dzēsts/'' plānotā, atļautā izmantošana ir noteikta 
kā mežsaimniecības un lauksaimniecības teritorija, taču dominējošais funkcionālais 
zonējums ir "Mežu teritorija (M). Saskaņā ar Teritorijas plānojumu, abus īpašumus skar: 
Braslas upes aizsargjosla, tauvas josla, Valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjosla 
("Baterijas kalns-pilskalns"Nr.563 un "Baukalna senkapi (Zviedru kapi)" Nr.567) un 
aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības autoceļu "Straupe-Upeslejas-Zvejnieki" Nr.3-1. 

6) Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 05.02.2016. Lēmuma Nr.6s, Faktu izvērtējumu  un 
argumentu lēmuma pieņemšanas 16. un 18.punktam, un pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.240) 53.2.punktu, mežu teritorijā ir pieļaujama 
viensētu apbūve, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža 
nozari regulējošajos normatīvos aktos nav noteikta lielāka platība.  

7) Ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja 02.03.2016. vēstulē Nr.1-10/293 "Par 
informācijas sniegšanu saistībā ar  ''/dzēsts/'' 2016.gada 10.februāra iesniegumu" 4.punkta 
skaidrojumu, tika konstatēts, ka pēc pieguļošo zemes robežu pārkārtošanas, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu  ''/dzēsts/'' netiks uzskatīta par jaunizveidotu. Līdz ar to, uz to nav 
attiecināms Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu jaunveidojamās zemes vienības 
minimālā platība (3 ha). 

8) Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.240 65. punkta 65.2.apakšpunktu, zemes minimālās 
platības nosacījums neattiecas uz zemes robežu pārkārtošanu.  

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, 
9. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 9. punkta 9.1., 9.2.apakšpunktu, 11.punktu, Pārgaujas novada 
27.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, 
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 53.2., 65.punkta 65.2.apakšpunktu, Pārgaujas novada 
dome, atklāti balsojot: PAR – 8 ( Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis 
PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET- 
nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. Atļaut pārkārtot Pārgaujas novada, Straupes pagasta nekustamā īpašuma 
''/dzēsts/'',  (kadastra Nr. ''/dzēsts/'') zemes gabala ar kadastra apzīmējuma  
''/dzēsts/'' un ''/dzēsts/'' (kadastra Nr. ''/dzēsts/'') zemes gabala ar kadastra 
apzīmējuma ''/dzēsts/'' pieguļošo robežu, tā, lai "/dzēsts/'' zemes gabala platība 
būtu ne mazāk kā 2 ha. 

2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes 
ierīcības projekta darba uzdevumu - 4.PIELIKUMU un zemesgabalu robežu 
pārkārtošanas plāna shēmu 5.PIELIKUMU. 

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas speciālistēm – 
lietvedēm (L.PORIETE, N.LAPŠĀNE) 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas 
nosūtīt lēmumu: 
3.1.  ''/dzēsts/'' un ''/dzēsts/'', pasta adrese: "/dzēsts/'', Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, LV-4152. 

 
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). 
 

12.§ 
Par Par Pārgaujas novada pašvaldības dalību 
Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

ZIŅO: H.VENTS, domes priekšsēdētājs 

IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā 09.03.2016 saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 

08.03.2016 vēstule Nr.0320160725/A400 “Par pašvaldību iespējām saņemt ESF 
finansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm” (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-
7.1/16/327-L), kurā norādīts, ka saskaņošanas procesā ir Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 
9.2.4 “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 
īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” dokumentu 
projekti, kā arī, ka SAM 9.2.4 saistītā 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanā kā finansējuma saņēmēji plānotas 
pašvaldības. 

Latvijas Pašvaldību savienība norāda, ka ierobežotas projektu atlases ietvarā uz 
augstāk minēto SAM pasākumu 9.2.4.2., projekta pieteikumus iesniegt tiks aicinātas tās 
pašvaldības, kuras ar š.g. 1.maiju būs Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
dalībnieces.  

Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto 
mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju 
veselības veicināšanā un sniegtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas 
(likuma „Par pašvaldībām” 15.panta sestā daļa) - iedzīvotāju veselīga dzīves veida un sporta 
veicināšana – veikšanā, Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles 
centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību 
Latvijā un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti ir izveidojusi 
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Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisiju, kas nodrošina tīkla 
attīstīšanu, koordināciju un monitoringu Latvijā, balstoties uz Pasaules Veselības 
organizācijas vadlīnijām un dokumentiem. 

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, 
pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām 
metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu 
risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības 
veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un 
vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. 

Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā ir 
kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas 
jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma 
dokumentus. 

Lai pašvaldība kļūtu par tīkla biedru ir jāpieņem domes lēmums, jānosaka atbildīgā 
politiskā amatpersona, kontaktpersona/atbildīgais darbinieks, un apstiprinoša 
dokumentācija jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centram, kā arī regulāri jāīsteno 
veselību veicinošas aktivitātes un pasākumi un reizi gadā jāinformē tīkla koordinācijas 
komisija par pārskata periodā īstenotajām aktivitātēm, aizpildot monitoringa veidlapu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 ( Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte 
VASILE, Hardijs VENTS), PRET- nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – Imants 
KALNIŅŠ,  NOLEMJ:  

 
1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo 

pašvaldību tīklā; 
2. Noteikt kā atbildīgo politisko amatpersonu Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas priekšsēdētāju, Pārgaujas novada domes deputātu 
Normundu RUĶI; 

3. Noteikt kā kontaktpersonu/atbildīgo darbinieci par pašvaldības dalību tīklā 
Pārgaujas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju Anitu KALNIŅU; 

4. Iesniegt Slimību profilakses un kontroles centram apstiprinātu lēmumu par 
dalību tīklā, un informēt par to Latvijas Pašvaldību savienību; 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāju Baibu ZVEJNIECI. 

Sēdes vadītājs nosaka nākošās domes sēdes laiku: 21.aprīlī plkst.15.00, komiteju sēdes – 
14.aprīlī 

Sēdi slēdz plkst.15.50 

Sēdes vadītājs         Hardijs VENTS 

Sēdes protokoliste        Nellija LAPŠĀNE 
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1. PIELIKUMS   
Pārgaujas novada domes  

17.03.2016. lēmuma (protokols Nr.3.,  3.§) 
 

 
 

Pārgaujas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu 
izcenojuma aprēķina instrukcija 

 

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu,  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. Lai noteiktu maksas pakalpojumu izcenojumu, Pārgaujas novada pašvaldības Dzimtsarakstu 

nodaļas (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa) sniegtajiem pakalpojumiem, Dzimtsarakstu nodaļa 

katram maksas pakalpojuma veidam saskaņā ar šo instrukciju 1.pielikumu izstrādā maksas 

pakalpojuma izcenojuma aprēķinu.  

2. Maksas pakalpojuma izcenojums ietver visas izmaksas, kuras rodas, sniedzot maksas 

pakalpojumu, un to aprēķina, izmantojot šādu formulu:    

Imp = (Tizm + Nizm)/Vsk, kur   

Imp – viena sniegtā maksas pakalpojuma veida vienas vienības izcenojums;  

Tizm – tiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma 

sniegšanu. Šīs izmaksas parasti ietver maksas pakalpojuma sniegšanai izlietoto materiālu 

iegādes izmaksas un tiešos izdevumus darba samaksai, kā arī ar šo samaksu saistītās valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;   

Nizm – netiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir netieši saistītas ar attiecīgā maksas 

pakalpojuma sniegšanu, piemēram, iestādes vadībā un administrācijā nodarbināto 

darbinieku un citu darbinieku darba algas un ar šīm algām saistītās valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pamatlīdzekļu remonta un ekspluatācijas izdevumi, 

telpu apkures un apgaismošanas izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, nomas maksa un 

apdrošināšanas maksājumi, vispārējas nozīmes palīgmateriāli un citi ar attiecīgā maksas 

pakalpojuma sniegšanu netieši saistīti izdevumi;  

 Vsk – plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā.   

3. Kritērijus izmaksu klasificēšanai tiešajās un netiešajās izmaksās, kā arī netiešo izmaksu 

attiecināšanai uz konkrēto maksas pakalpojuma veidu  nosaka, pamatojoties uz maksas 

pakalpojuma un tā sniegšanas procesa specifiku.  

4. Ja vienas no personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta ir Pārgaujas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešu no iesnieguma par laulības 

reģistrāciju brīža, tad pakalpojumam pienākas 50% (piecdesmit procentu) atlaide.  
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5. Par cenrādī neatrunātu pakalpojumu izmantošanu, kuru nodrošināšanu uzņemas pieteicēji, 

nepieciešams vienoties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienlaicīgi ar laulības reģistrācijas 

pieteikuma iesniegšanu.  

 6. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinā un maksas pakalpojumu cenrādī izcenojumu 

summas norāda euro un centos ar  PVN. 

7. Cenrādī norāda maksāšanas kārtību, likmes, atvieglojumus, to piemērošanas nosacījumus un 

citus īpašos nosacījumus.   

8. Izstrādātos maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinus iesniedz apstiprināšanai Pārgaujas  

novada domē.  

 

1.PIELIKUMS INSTRUKCIJAI 

Pārgaujas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojuma 

aprēķins 

Maksas pakalpojuma veids:    

 PAKALPOJUMU VEIDS  - KONKRĒTA CERMONIJA 

 

Izmaksu apjoms noteiktā laika posmā viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai: 

 

Tiešās izmaksas: 

                                  Tiešās izmaksas kopā:                    

Netiešās izmaksas: 

                                   Netiešās izmaksas kopā:                           

 

 Pakalpojuma izmaksas kopā:   ________________________ 

  

Maksas pakalpojumu vienību skaits noteiktā laika posmā____ (gab.)  

 

 Maksas pakalpojuma izcenojums________________ (euro) 

 (pakalpojuma izmaksas kopā, dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laika posmā)   

 

Aprēķinu sagatavoja: 

________________________________________________________________________ (amats)                                                                              

(vārds, uzvārds)                                                    (paraksts)  
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2. PIELIKUMS  

Pārgaujas novada domes  

17.03.2016. lēmumam (protokols Nr. 3,  6.§) 
 
 

Nekustamā īpašuma ''/dzēsts/”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 
kadastra Nr. ''/dzēsts/'', zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  ''/dzēsts/'' 

projektētā sadalīšanas shēma 
 

/dzēsts/ 
 

 
 

 
3. PIELIKUMS 

Pārgaujas novada domes  
17.03.2016. lēmumam (protokols Nr.3., 10.§) 

 
Izdevumu tāme 

 
1. Nekustamais īpašums ''/dzēsts/'', Straupes pagasts, Pārgaujas novads 

 

1.  Samaksa SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 360.00 EUR 

2. Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai valsts nodevas samaksa 
par īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā 

35.57 EUR 

Kopā 395.57 EUR 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.PIELIKUMS  

Pārgaujas novada domes  
17.03.2016. sēdes lēmumam (prot. Nr. 3, 11.§) 

 

 
DARBA UZDEVUMS 

Pārgaujas novada, Straupes pagasta zemes ierīcības projekta izstrādei  
nekustamajiem īpašumiem ''/dzēsts/'' (kadastra Nr. ''/dzēsts/'') zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu  ''/dzēsts/'' un  ''/dzēsts/'' (kadastra Nr. ''/dzēsts/'') zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu ''/dzēsts/''. 
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1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: 
1.1. Zemes ierīcības likums, un Pārgaujas novada domes 2016.gada 17. marta sēdes 

priekšlikums, protokols Nr.3, 11.§. 
 

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi: 
2.1. Zemes ierīcības projekts izstrādājams Pārgaujas novada, Straupes pagasta 

nekustamajiem īpašumiem  ''/dzēsts/'' (kadastra Nr. ''/dzēsts/'') zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/'' un ''/dzēsts/” (kadastra Nr.''/dzēsts/'') zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu ''/dzēsts/''; 

2.1.1. zemes vienību robežu pārkārtošanai;  
2.1.2. apgrūtinājumu konkretizēšanai; 
2.1.3. zemes lietošanas mērķu aktualizēšanai; 
2.1.4. zemes vienību piekļūšanas iespēju nodrošināšanai. 

 
3. Izejmateriāli: 

3.1. Zemes ierīcības projekta ierosinātāju apliecinājums par īpašuma kredītsaistībām; 
3.2. Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām; 
3.3. Pārgaujas novada 27.06.2013. saistošie noteikumi Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 
Grafisko daļu”; 

3.4. Inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju 
izvietojumu vai neesamību; 

3.5. Dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta 
nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā vai ierakstīti zemesgrāmatā. 
 

4. Izstrādes nosacījumi: 
4.1. Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. 
4.2. Projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz 

informāciju:  
4.2.1. par aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu; 
4.2.2. par projektēšanas mērķi, saskaņā ar īpašnieku norādītajiem priekšlikumiem (par 

zemes vienības konfigurāciju, robežām, platībām, kā arī jaunizveidojamajam objektam 
piešķiramo nosaukumu); 

4.2.3. par piekļūšanas iespējām katrai zemes vienībai; 
4.2.4. par apgrūtinājumiem, tai skaitā nodibinātajiem ceļa servitūtiem, kā arī ceļa 

servitūtiem, ko paredzēts nodibināt projekta īstenošanas gaitā, un to nodibināšanas 
pamatojumu; 

4.2.5. par citiem nekustamo īpašumu raksturojošiem datiem, kas būtiski ietekmējuši 
projekta izstrādi. 

4.2.6. pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem 
nosacījumiem. 

4.3. Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā 
koordinātu sistēmā. 

4.4. Projekta grafiskajā daļā attēlo projektētās teritorijas robežu, esošās zemes vienības un 
zemes vienības daļas robežas, būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, 
norādot zemes vienības kārtas numurus un platības, piekļūšanas iespējas katram zemes 
gabalam(vienībai), apgrūtinājumus, apgrūtinājumu kontūras un to kārtas numurus . 

4.5. Projektu izstrādā 3 eksemplāros. 
4.6. Projektam nosacījumu pieprasīšanu un saskaņošanu veic ar:  
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4.6.1. inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām 
un inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar 
projektēto teritoriju;  

4.6.2. Valsts Vides dienestu; 
4.6.3. vietējo pašvaldību. 
 

 
 4.7. Pirms Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas saskaņojuma, zemes ierīcības 
projekta grafisko daļu iesniedz SIA „Mērniecības datu centrs” datu reģistrēšanai. 

 
 

5. Izpilde: 
5.1. Izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

spēkā stāšanos. 
5.2. Zemes ierīcības projekts īstenojums 4 gadu laikā. 
5.3. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, 

reģistrēti Valsts zemes dienesta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
un ierakstīti zemes grāmatā. 

 

 
 

5.PIELIKUMS 
Pārgaujas novada domes  

17.03.2016. sēdes lēmumam (prot. Nr. 3., 11.§) 
 

ZEMESGABALU ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANAS PLĀNA SHĒMA 
Izkopējums no kadastra un ortofoto kartes 

 
/dzēsts/ 

 
 

 
 

 


