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DOMES SĒDE 

Protokols Nr. 4 
 

Pārgaujas novada Stalbes pagastā       2015. gada 23. aprīlī
   

Sēde sasaukta plkst. 15.oo 

Sēdi atklāj plkst. 15.oo 

 

Darba kārtība 
1. Pārskats  par 19.03.2015. pieņemto lēmumu izpildi 
INFORMĒ:M.DRUBIŅA  
2. Par  Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu 
3. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 "Pārgaujas    
    novada pašvaldības budžets 2015.gadam"”izdošanu 
4. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē apgaismojuma energoefektivitātes projekta  
     realizēšanai 
5. Par vieglās automašīnas  OPEL VECTRA  ar reģistrācijas Nr.FA6888  izsoles atzīšanu par 
nenotikušu, izslēgšanu no bilances un nodošanu metāllūžņos 
 ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

6. Par publiskās apspriešanas organizēšanu par  ceļu atjaunošanu un /vai pārbūvi lauku 
uzņēmējdarbības veicināšanai Lauku atbalsta programmas 2014-2020.gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 
7. Par saistošo noteikumu Nr. 5  „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija 
Saistošajos noteikumos Nr.14 „Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu un Pārgaujas 
novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu jaunā redakcijā. 
8. Par nekustamā īpašuma „Baukalnciems 2”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā privatizācijas 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma 
„Purmaļi” zemes gabala daļai 
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Bākaskalni” 
11. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 2”, Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā 
12. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 1”, Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā 
13. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 3”, Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā 
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Purblaņķi” 
15. Par daļas no nekustamā īpašuma „Sporta laukums”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, 
iznomāšanu 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 



/Slēgtā sēdes daļa/ 
16. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 
17. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 
18. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 
19. Par grozījumu izdarīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā 
20. Par /dzēsts/ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

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

 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS 
Protokolē – Kancelejas nodaļas vadītāja Ilze KALNIŅA 
 
Piedalās -   
Deputāti: Juris BALTGALVIS Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME,  

Nauris REINHARDS,Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE  
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Maruta DRUBIŅA, izpilddirektore 
Anita DZALBA, zemes  lietu speciāliste 
Baiba ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Anita KALNIŅA, Sociālā dienesta vadītāja 
Ēriks GRUZDIŅŠ-CĪRULIS, datorsitēmu un datortīkla administrators 
Inese PĪPKALĒJA, juriskonsulte 
Elīna SNIEGA, juriskonsulte 
Didzis  BAUMANIS, pašvaldības policijas vadītājs 
Solveiga RUSKA, kutlrūras pasākumu organizatore 
Līga HOFMANE, sabiedrisko attiecību speciāliste 
Dace RUBLE, teritorijas plānotāja 
Renāte KALNIŅA, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
 
 
 

Sēdes vadītājs atklāj sēdi un lūdz deputātus papildus iekļaut sēdes darba kārtībā šādus 
jautājumus: 

 
1.Par zemes lietošanas kategorijas maiņu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma 
„Līkupes” zemes gabala daļai 

PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 

Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- 

nav, NOLEMJ: iekļaut jautājumu domes sēdes darba kārtībā. 

 
2.Par  apbūvētas vienības piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai 

PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 

Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- 

nav, NOLEMJ: iekļaut jautājumu domes sēdes darba kārtībā. 

 
3.Par dzīvojamo telpu „Baukalnos”-8, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, izīrēšanu /dzēsts/ 
PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 
Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- 
nav, NOLEMJ: iekļaut jautājumu domes sēdes darba kārtībā. 
 



4.Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 23.08.2012. lēmumā „Par nekustamā īpašuma 
ieguldīšanu SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” pamatkapitālā” 
(protokols Nr.8, 6.§) 

PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 

Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- 
nav, NOLEMJ: iekļaut jautājumu domes sēdes darba kārtībā. 

 
Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību kopumā: PAR- 9 (Juris 

BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 

REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 

NOLEMJ:  

Apstiprināt  šādu darba kārtību: 

1. Pārskats  par 19.03.2015. pieņemto lēmumu izpildi 
INFORMĒ:M.DRUBIŅA  
2. Par  Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu 
3. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 "Pārgaujas    
    novada pašvaldības budžets 2015.gadam"”izdošanu 
4. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē apgaismojuma energoefektivitātes projekta  
     realizēšanai 
5. Par vieglās automašīnas  OPEL VECTRA  ar reģistrācijas Nr.FA6888  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu, izslēgšanu no bilances un nodošanu metāllūžņos 
 ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

6. Par publiskās apspriešanas organizēšanu par  ceļu atjaunošanu un /vai pārbūvi lauku 
uzņēmējdarbības veicināšanai Lauku atbalsta programmas 2014-2020.gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 
7. Par saistošo noteikumu Nr. 5  „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija 
Saistošajos noteikumos Nr.14 „Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu un Pārgaujas 
novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu jaunā redakcijā. 
8. Par nekustamā īpašuma „Baukalnciems 2”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā privatizācijas 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma 
„Purmaļi” zemes gabala daļai 
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Bākaskalni” 
11. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 2”, Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā 
12. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 1”, Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā 
13. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 3”, Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā 
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Purblaņķi” 
15. Par daļas no nekustamā īpašuma „Sporta laukums”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, 
iznomāšanu 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
 

/Slēgtā sēdes daļa/ 
16. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 
17. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 
18. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 
19. Par grozījumu izdarīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā 
20. Par /dzēsts/ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 



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

21.  Par zemes lietošanas kategorijas maiņu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā 
īpašuma „Līkupes” zemes gabala daļai 
22.  Par  apbūvētas vienības piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai 
ZIŅO: A.DZALBA, zemes lietu speciāliste 

 
23. Par dzīvojamo telpu „Baukalnos”-8, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, izīrēšanu 
/dzēsts/-izskata slēgtā sēdē 
24. Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 23.08.2012. lēmumā „Par nekustamā īpašuma 
ieguldīšanu SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” pamatkapitālā” 
(protokols Nr.8, 6.§) 
ZIŅO: I.PĪPKALĒJA, juriskonsulte 

 

 

 
1.§ 

Pārskats  par 19.03.2015. pieņemto lēmumu izpildi 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMĒ:M.DRUBIŅA  
Jautājumus uzdod A.LAPSIŅŠ, J.BALTGALVIS 

 

Vairāk deputātiem jautājumu nav. Noklausījušies izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS 

pārskatu, deputāti pieņem to  zināšanai. 

 
2.§ 

Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅS, J.PLŪME, I.KALNIŅŠ, J.BALTGALVIS, M.KRASTIŅŠ, H.VENTS 

Deputātiem vairāk jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto 
lēmuma projektu. 
 

Pamatojoties uz 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”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu un zvērināta 
revidenta atzinumu, Pārgaujas novada domes 16.04.2015. Finanšu komitejas atzinu (protokols Nr. 
4),  Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, 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 konsolidēto 2014.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 

 
1.1. Konsolidētās bilances aktīvi uz 31.12.2014.                       9495504 EUR 

        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 
               Pārgaujas novada pašvaldība     8358843 EUR; 
               Stalbes vidusskola   372127 EUR; 

Raiskuma sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs  764534 EUR . 

 
         1.2.Konsolidētā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  - 450595 EUR 

        t.sk.  konsolidētie rādītāji: 
               Pārgaujas novada pašvaldība     -422223 EUR; 
               Stalbes vidusskola   -24640 EUR ; 



Raiskuma sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs  -3732 EUR. 

 
2.1.§ 

Par piemaksas izmaksāšanu 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅS, J.PLŪME, I.KALNIŅŠ, J.BALTGALVIS, M.KRASTIŅŠ 
 

Pamatojoties uz deputātu izteiktajiem priekšlikumiem, izskatot jautājumu “Par Pārgaujas 
novada pašvaldības konsolidētā 2014. gada pārskata apstiprināšanu”, saskaņā ar Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta 12. daļu un 
izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas- galvenās grāmatvedes Līgas 
MEDNES un domes priekšsēdētāja Hardija VENTA ieguldījumu, sagatavojot pašvaldības 
konsolidēto pārskatu kā arī pašvaldības budžetu 2015. gadam, Pārgaujas novada dome, atklāti 
balsojot: PAR- 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis 
PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
balsošanā nepiedalās Hardijs VENTS,  NOLEMJ: 

1. Izmaksāt domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM piemaksu 40%  apmērā no viņam 
noteiktās amatalgas par viņa ieguldījumu, sagatavojot Pārgaujas novada pašvaldības 
konsolidēto pārskatu par 2014. gadu. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam H.VENTAM izdot rīkojumu par piemaksas noteikšanu 
Finanšu nodaļas vadītājai-galvenajai grāmatvedei Līgai MEDNEI par viņas ieguldījumu 
īsā laika periodā  sagatavojot divus apjomīgus dokumentus: pašvaldības budžetu 2015. 
gadam un pašvaldības konsolidētā pārskata sagatavošanu par 2014. gadu. 

 

3. § 
Par saistošo  noteikumu Nr.4 ,,Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada 

pašvaldības budžets 2015.gadam”” izdošanu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma 

projektu. 
 
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 un  Pārgaujas novada domes 16.04.2015. Finanšu 
komitejas atzinu (protokols Nr. 4),  Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Juris 
BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: 
 

1.  Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas 
novada pašvaldības budžets 2015.gadam”” saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Finansējumu budžeta grozījumiem piešķirt no finanšu līdzekļu atlikuma. 

 

4.§ 



 Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pārgaujas novada publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā. IV kārta” realizācijai 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, J.BALTGALVIS, M.DRUBIŅA, H.VENTS 
Deputātiem vairāk jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto 

lēmuma projektu. 
 
Uzsākta projekta “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana Pārgaujas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. IV kārta” 
realizācija. Projekta ietvaros veikti projektēšanas darbi un veikts iepirkums par būvniecības 
darbiem, izsludināts iepirkums par būvuzraudzību un noslēgts līgums par autoruzraudzību. 
Plānotās projekta kopējās izmaksas  
201 374,07 EUR (divi simti viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit četri euro 07 centi) ir 
attiecināmās izmaksas, no kurām:  

1)  EUR 140 961,85 (simts četrdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens euro, 85 centi) 
ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums;  
2) EUR 60 412,22 (sešdesmit tūkstoši četri simti divpadsmit euro, 22 centi) ir projekta 
iesniedzēja līdzfinansējums; 
3) EUR 4 325,92 (četri tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro 92 centi) ir neattiecināmās 
izmaksas; 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. 

punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu,  Pārgaujas novada domes 16.04.2015. 
Finanšu komitejas atzinu (protokols Nr. 4),  Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Juris 
BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: 

 
1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pārgaujas novada publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā. IV kārta” realizācijai 2015.gadā, 214 374.00 EUR (divi simti  četrpadsmit tūkstoši 
trīs simti septiņdesmit četri  euro un 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 
15 gadiem, ar 1 gada atlikto pamatsummas maksājumu no līguma slēgšanas brīža ar Valsts kasi.  

 
2.Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

 

5.§ 
Par vieglās automašīnas  OPEL VECTRA  ar reģistrācijas Nr.FA6888  izsoles atzīšanu par 

nenotikušu, izslēgšanu no bilances un nodošanu metāllūžņos 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma 

projektu. 
 

Pārgaujas novada pašvaldībai pieder vieglā pasažieru automašīna OPEL VECTRA, 
reģistrācijas Nr.FA6888. Automašīnas izgatavošanas gads – 1996., krāsa - gaiši zaļa.  Tehniskā 
apskate spēkā līdz 28.01.2015.   

30.10.2014. biedrības “Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālā 
asociācija” zvērināts tehniskais eksperts (apl.Nr.10) Guntars Ungurs veica  automašīnas OPEL 
VECTRA apsekošanu. Apsekošanas laikā eksperts automašīnai konstatējis šādus bojājumus: 
priekšējā aizsargstieņa nosegs – salauzts, spārns priekšējais labais, labās puses priekšējās sānu 



durvis, aizmugures  kreisās puses sānu durvis, kreisās puses sānu slieksnis  - caurejoša korozija, 
krāsojuma bojājumi, bagāžas nodalījuma vāks, aizmugures kreisās puses sānu panelis – deformēti, 
caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi, aizmugures aizsargstieņa  nodegs noskrāpēts, riteņu 
riepas protektora dziļums  neatbilst CSN prasībām, automašīnas dzinējs bojāts (dzesēšanas 
šķidrums iekļūst dzinēja eļļā). Apsekošanas rezultātā sastādīts novērtēšanas akts Nr.5626. 
Novērtēšanas aktā atzīts, ka šīs automašīnas savešanai kārtībā ir  jāiegulda lieli kapitālieguldījumi.  

Ņemot vērā atzinumā minēto un to, ka automašīnai tā turpmākai izmantošanai ir 
nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un šādā tehniskā stāvoklī automašīna nav izmantojama 
pašvaldību funkciju pildīšanai, Pārgaujas novada dome  ar 19.02.2015. lēmumu (protokols Nr.2, 
5.§) nolēma automašīnu nodot atkārtoti atsavināšanai, izsludinot pārdošanu mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli. 

Saskaņā ar 19.02.2015. Vieglās pasažieru automašīnas OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas 
numuru FA 6888 izsoles noteikumu 3.2.punktu, dokumentu iesniegšanas termiņš, lai reģistrētos 
par izsoles dalībnieku, bija noteikts līdz 09.03.2015. plkst. 15.00.  Pēc Pārgaujas novada domes 
Pašvaldības īpašumu komisijas sniegtajām ziņām – uz automašīnas izsoli izsoles noteikumos 
noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Izsoles noteikumu 6.1.3.apakšpunkts 
paredz, ka  šādā gadījumā izsole atzīstama par nenotikušu. 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 7.pants paredz, ka ja lēmumā par publiskas 
personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija 
(amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu. Ņemot 
vērā, ka automašīnas atsavināšanas pamatveids (pārdošana izsolē) līdz šim ir bijis nesekmīgs, 
Pašvaldības īpašumu komisija ar 12.03.2015. sēdes lēmumu  ierosina domei lemt par automašīnas 
OPEL VECTRA, reģistrācijas Nr.FA6888, izslēgšanu no bilances un nodošanu metāllūžņos. 

Balstoties uz augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 
3.panta pirmās daļas 2.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu,  7.pantu, un Pārgaujas novada domes 
16.04.2015. Attīstības un tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 4) un Finanšu 
komitejas atzinumu (protokols Nr.4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris 
BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: 

 
1. Atzīt par nenotikušu 12.03.2015. rīkoto vieglās pasažieru automašīnas OPEL VECTRA ar 

valsts reģistrācijas numuru FA 6888 izsoli, jo noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav 
reģistrējies. 

2. Izslēgt lēmuma 1.punktā minēto automašīnu no Pārgaujas novada pašvaldības bilances 
krājuma sastāva. 

3. Nodot lēmuma 1.punktā minēto automašīnu metāllūžņos.  
4. Šī lēmuma 2.punkta izpildi uzdot organizēt Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļai  

(vadītāja Līga MEDNE). 
5. Šī lēmuma 3.punkta izpildi uzdot organizēt Pārgaujas novada pašvaldības Komunālās 

saimniecības vadītājam  Stalbes pagastā Ilvaram BALODIM. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 

M.DRUBIŅAI. 
 

6.§   
Par apspriešanas organizēšanu par  ceļu atjaunošanu un /vai pārbūvi lauku 

uzņēmējdarbības veicināšanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros   

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
IZSAKĀS: I.ZAĻĀ, A.LAPSIŅŠ, J.PLŪME,M.DRUBIŅA, H.VENTS 

Deputātiem vairāk jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto 
lēmuma projektu. 



 
 

Eiropas Komisijā ir apstiprināta Latvijas Lauku attīstības programma 2014. līdz 
2020.gadam. Viena no programmas aktivitātēm ir pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”.  Pasākuma mērķis  ir veicināt pašvaldību ceļu attīstību lauku 
teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu  saistītām darbībām. 
Paredzētais atbalsts pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai  ir 126 635 000 EUR. 

Pārgaujas novada teritorijā darbojas  vairāku nozaru uzņēmumi, īpaši kas nodarbojas ar 
lauksaimniecisko ražošanu, līdz ar to ir būtiski iesaistīties pasākumā un pasākuma ietvaros 
sakārtot daļu lauku autoceļus tādejādi veicinot lauku attīstību.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 2. un 10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana; pretplūdu pasākumi), kā arī sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu; Pārgaujas novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. atzinumu, lai pašvaldība varētu  pretendēt uz valsts 
līdzfinansētu ES atbalstu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, 
Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds 
RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

2. Organizēt apspriešanu (turpmāk – Apspriešana) par  ceļu atjaunošanu un /vai 
pārbūvi saskaņā ar pielikumu lauku uzņēmējdarbības veicināšanai Lauku atbalsta 
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei  Marutai DRUBIŅAI 
nodrošināt Apspriešanas organizēšanu. 

4. Informāciju par Apspriešanu publicēt Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv, kā  arī pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Pārgaujas 
novada vēstis”. 

 

7.§ 
Par saistošo noteikumu Nr. 5  „Grozījums Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija 
Saistošajos noteikumos Nr.14 „Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu un 

Pārgaujas novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu jaunā redakcijā 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, H.VENTS 

Deputātiem vairāk jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto 
lēmuma projektu. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. un 6.punktu, 24.pantu, 

Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. atzinumu 
(protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījums Pārgaujas novada domes 2013.gada 

27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 14 „Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” 
saskaņā ar 3.PIELIKUMU.  

http://www.pargaujasnovads.lv/


2. Saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījums Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos 
Nr. 14 „Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
parakstīšanas. 

3. Apstiprināt jaunā redakcijā Pārgaujas novada pašvaldības struktūru (shēma 4. 
PIELIKUMĀ). 

4. Pārgaujas novada pašvaldības kancelejas nodaļai (vadītājas I.KALNIŅA) nodrošināt 
saistošo noteikumu un tā paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas 
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīšanu zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

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

 
 
 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma „Baukalnciems 2”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā 

privatizācijas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 
 

Ar Pārgaujas novada domes 22.01.2015. lēmumu (protokols Nr.1, 5. §)  nodots  privatizācijai, 
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamais īpašums „Baukalnciems 2”, Straupes 
pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr. 42820050105, kas sastāv no 5,73 ha liela neapbūvēta 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 42820050160, turpmāk tekstā – Izsoles objekts. Izsoles 
objekta sākuma cena - 11095,00 EUR  (vienpadsmit tūkstoši deviņdesmit pieci eiro un nulle centi), 
izsoles solis  - 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi), nodrošinājuma nauda – 1109,50 EUR  
(viens tūkstotis  viens  simts deviņi eiro un piecdesmit centi), reģistrācijas nauda –20,00 EUR 
(divdesmit eiro un nulle centi). 

Uz izsoles objektu bija pieteicies viens pretendents – zemnieku saimniecība „Ciedras”, 
reģistrācijas Nr.LV49501011965, juridiskā adrese: „Ciedras”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, 
kas atbilstoši Izsoles noteikumu (apstiprināti ar Pārgaujas novada domes 22.01.2015. lēmumu 
(protokols Nr.1, 5.§)) 4.2.punktam, Pašvaldības īpašumu komisijas 12.03.2015. sēdē izsoles 
objekta sākumcenu paaugstinājis par vienu soli  100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi). 
Piedāvātā augstākā summa par Izsoles objektu, atrēķinot samaksāto nodrošinājuma naudu, 
samaksāta 26.03.2015.   

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties Izsoles noteikumu 7.1.punktu, kas nosaka, ka  
pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas  Pārgaujas novada dome apstiprina izsoles rezultātus, un 
Pārgaujas novada domes Pašvaldības īpašumu komisijas 12.03.2015. atzinumu, Pārgaujas novada 
domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr. 4), Pārgaujas 
novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, 
Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), 
PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Baukalnciems 2”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, 

kadastra Nr. 42820050105, privatizācijas 12.03.2015. izsoles  rezultātus.  
2. Ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt ar zemnieku 

saimniecību „Ciedras”, reģistrācijas Nr.LV49501011965, juridiskā adrese: „Ciedras”, 
Straupes pagasts, Pārgaujas novads, līgumu par nekustamais īpašums „Baukalnciems 2”, 
Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr. 42820050105, kas sastāv no 5,73 ha liela 
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 42820050160, pārdošanu par 11195,00 
EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci eiro un  00 centi).  

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības juriskonsultei Inesei PĪPKALĒJAI sagatavot šā 
lēmuma 2.punktā minētā īpašuma pirkuma līguma projektu. 



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). 

 
 

9 .§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma 

„Purmaļi” zemes gabala daļai 

________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā, (turpmāk tekstā – Pašvaldība), 24.03.2015. saņemts /dzēsts/, 
personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvietas adrese: /dzēsts/, 24.03.2015. iesniegums 
(Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-10.2/15/197-B), ar lūgumu nekustamā īpašuma “Purmaļi”, Stalbes 
pagasta, Pārgaujas novadā, kadastra Nr.4280 006 0010 zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
4280 006 0010 zemes daļai – 6,2 ha platībā, kas netiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām, 
mainīt zemes lietošanas veidu: no lauksaimniecībā izmantojamās uz mežsaimniecībā izmantojamo 
zemi. 

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

konstatēts: 

1) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Purmaļi”, kadastra Nr.4280 006 0010, sastāvoša 
no vienas zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4280 006 0010, platība 13,3 ha, (turpmāk 
tekstā – NĪ “Purmaļi”) ir nostiprinātas Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Stalbes 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.72 uz /dzēsts/ , personas kods /dzēsts/, vārda.  

2) Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem NĪ “Purmaļi” 
lietošanas mērķis noteikts kā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, no kuras meža zeme – 6,9 ha, lauksaimniecībā izmantojamā – 6,2 ha un 
pārējās zemes – 0,2 ha.  

3) Ņemot vērā augstāk minēto ierosinātāja lūgums ir noteikt vienu lietošanas mērķi visam NĪ 
“Purmaļi” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4280 006 0010. 

4) Saskaņā ar Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12 „Par Pārgaujas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) NĪ “Purmaļi” 
zemes plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet 
kā dominējošā mežsaimniecībā izmantojamā zeme. 

5) Saskaņā ar Lauku bloku kartes (www.karte.lad.gov.lv) datiem – uz zemesgabala neatrodas 
bioloģiski vērtīgie zālāji. 

6) Saskaņā ar 12.03.2015. Valsts zemes dienesta kadastra informāciju par zemes vienības 
vērtību, izdruka ID:390001776602, NĪ “Purmaļi” zemes gabala vidējais lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ir 30 balles. Lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme nav meliorēta. 

7) Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 29., 30. punktu, lauku teritorijās, ja Teritorijas plānojumā zemes vienībai ir 
pieļaujamas vairākas zemes izmantošanas iespējas, ņemot vērā personas norādīto 
ierosinājumu, nosakot zemes vienības dominējošo ekonomisko darbību, zemes vienībai 
nosaka vienu zemes lietošanas mērķi. 

 

http://www.karte.lad.gov.lv/


Pamatojoties uz iepriekš minēto un /dzēsts/ precizēti noteikto ierosinājumu, Pārgaujas 
novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. atzinumu (protokols Nr. 4), 
Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, 
Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Mainīt un noteikt nekustamā īpašuma „Purmaļi”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 

kadastra Nr.4280 006 0010, visam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4280 006 
0010 (platība 13,3 ha) zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes (lietošanas mērķa kods 0101) uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (lietošanas mērķa kods 0201) (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
kadastrālās uzmērīšanas dabā), saskaņā ar 5.PIELIKUMU.  

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu 
5. darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt: 
2.1.  Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese Maija ielā 

1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 
2.2.  /dzēsts/, deklarētā dzīvesvietas adrese: /dzēsts/. 
 

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).  

 

 
10 .§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Bākaskalni” 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība)  30.03.2015. saņemts SIA 

”TOPOPROJEKTS”, reģistrācijas numurs 421030041630, biroja adrese: Klāva Ukstiņa iela 8, 
Liepāja, 23.03.2015. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-8.1/15/420-T) ar lūgumu, saskaņā 
ar 6.PIELIKUMU: 

1) apstiprināt zemes ierīcības projektu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Bākaskalni”, kadastra Nr. 4274 008 0045, zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 4274 008 0045; 

2) saglabāt projektētam zemes gabalam ar platību 8,7 ha  nosaukumu/adresi “Bākaskalni” 
un lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;  

3) piešķirt projektētajam zemes gabalam ar platību 0,01 ha nosaukumu “Bākaskalni P” un 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījumu joslā. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 5. panta ceturto punktu Zemes ierīcības projekta 
ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts ceļi” attiecībā uz Pārgaujas novada, 
Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Bākaskalni”, kadastra Nr. 4274 008 0045, zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0045, atdalāmo projektēto zemes gabalu ar platību 0,01 ha, 
kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 17.3. punktu, ietverot 
būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P 14 Umurga-Cēsis Līvi posma 21,99- km 34,90 
rekonstrukcija” realizāciju. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 9.6. punktu par projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām 



prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Kadastra informācijas sistēmas datiem, Valsts zemes 
dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa ir sniegusi atzinumu, ko apliecina 18.03.2015. saskaņojums.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, 
Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. 
panta 14. punktu, 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 53., 57. un 84. pantu, Apdzīvoto teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.apakšpunktu, 8. un 12.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. apakšpunktu, 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. punktu, 
16.1. apakšpunktu, 35. punktu, Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
16.04.2015. atzinumu ( protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris 
BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā 

īpašuma „Bākaskalni”, kadastra Nr. 4274 008 0045, zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 4274 008 0045, robežu sadalīšanu atbilstoši 6.PIELIKUMAM. 

2. Saglabāt 6.PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 8,7 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) un 
ar to funkcionāli saistītajām ēkām (kadastra apzīmējumi 4274 008 0045 001, 4274 008 
0045 002, 4274 008 0045 003, 4274 008 0045 004) nosaukumu un adresi „Bākaskalni”, 
Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads un lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 0101). 

3. Piešķirt 6.PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr. 2 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 0.01 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
nosaukumu “Bākaskalni P” un lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (lietošanas mērķa kods 1101). 

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

4.1 Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija ielā 1, 
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

4.2  SIA ”TOPOPROJEKTS”, biroja adrese: Klāva Ukstiņa iela 8, Liepāja, LV-3400; 

4.3 VAS “Latvijas Valsts ceļi” juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. 
 

  
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).  

 

11.§ 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam „Saulrīti 2”,  Raiskuma 

pagastā, Pārgaujas novadā 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 

 
Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 23.03.2015. saņēmusi /dzēsts/, 

personas kods /dzēsts/, dzīvesvietas adrese: /dzēsts/, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-
10.1/15/194-H), ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz Pārgaujas novada pašvaldībai 
piekritīgo nekustamo īpašumu „Saulrīti 2” ar kadastra numuru 4274 002 0112, platība 3,1 ha, 
Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums). 



Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto 
konstatēts: 
1) Nekustamais īpašums ir Pārgaujas novada pašvaldības valdījumā un tā galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods – 0101).  
2) Nekustamais īpašums /dzēsts/ iznomāts  no 27.04.2009. līdz 31.12.2014. pamatojoties uz 

27.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.67. 
3) /dzēsts/ lūdz pagarināt zemes nomas līgumu nekustamam īpašumam uz 5 (pieciem gadiem). 
4) 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.  

5) Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta 5.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: 
5.1) 15. un 16.2. punktiem informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti neapbūvēti 
valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām; 
5.2) 18.1. apakšpunktam, neapbūvēta zemes gabala nomas maksu gadā nosaka – 0,5 % apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības; 
5.3) 18. punktam nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos 
nodokļus. 
 

            Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka tikai dome var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos 
Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. atzinumu 
(protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt 27.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.67 šādu grozījumu: aizstāt 

līguma 2.1.punktā  vārdus „2014.gada 31.decembris” ar vārdiem „2019.gada 31.decembris”  
2. Noslēgt vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līguma 

izmaiņām ar /dzēsts/. 
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).  

 

12. § 
Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam „Saulrīti 1”,  Raiskuma 

pagastā, Pārgaujas novadā 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 

 



Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 23.03.2015. saņēmusi /dzēsts/, 
personas kods /dzēsts/, dzīvesvietas adrese: /dzēsts/, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-
10.1/15/192-A), ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz Pārgaujas novada pašvaldībai 
piekritīgo nekustamo īpašumu „Saulrīti 1” ar kadastra numuru 4274 002 0111, platība 3,8316 ha, 
Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums). 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto 
konstatēts: 

1) Nekustamais īpašums ir Pārgaujas novada pašvaldības valdījumā un tā galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods – 0101).  

2) Nekustamais īpašums /dzēsts/ iznomāts  no 27.04.2009. līdz 31.12.2014. pamatojoties uz 
27.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.68. 

3) /dzēsts/ lūdz pagarināt zemes nomas līgumu nekustamam īpašumam uz 5 (pieciem 
gadiem). 

4) 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.  

5) Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta 5.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: 
5.1) 15. un 16.2. punktiem informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti 

neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām; 
5.2) 18.1. apakšpunktam, neapbūvēta zemes gabala nomas maksu gadā nosaka – 0,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
5.3) 18. punktam nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos 

nodokļus. 
 

            Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka tikai dome var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos 
Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. atzinumu 
(protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt 27.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.68 šādu grozījumu: 

aizstāt līguma 2.1.punktā  vārdus „2014.gada 31.decembris” ar vārdiem „2019.gada 
31.decembris”.  

2. Noslēgt vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas 
līguma izmaiņām ar /dzēsts/. 

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).  

 



13. § 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam „Saulrīti 3”,  Raiskuma 

pagastā, Pārgaujas novadā 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 

 
Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 23.03.2015. saņēmusi /dzēsts/, 

personas kods /dzēsts/, dzīvesvietas adrese: /dzēsts/, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-
10.1/15/191-A), ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz Pārgaujas novada pašvaldībai 
piekritīgo nekustamo īpašumu „Saulrīti 3” ar kadastra numuru 4274 002 0113, platība 3,1 ha, 
Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums). 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto 
konstatēts: 

1) Nekustamais īpašums ir Pārgaujas novada pašvaldības valdījumā un tā galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods – 0101).  

2) Nekustamais īpašums /dzēsts/ iznomāts  no 27.04.2009. līdz 31.12.2014. pamatojoties uz 
27.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.66. 

3) /dzēsts/ lūdz pagarināt zemes nomas līgumu nekustamam īpašumam uz 5 (pieciem 
gadiem). 

4) 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.  

5) Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta 5.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: 

5.1) 15. un 16.2. punktiem informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti neapbūvēti 
valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām; 
5.2) 18.1. apakšpunktam, neapbūvēta zemes gabala nomas maksu gadā nosaka – 0,5 % apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības; 
5.3) 18. punktam nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos 
nodokļus. 
 

            Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka tikai dome var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos, 
Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. atzinumu 
(protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt 27.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.66 šādu grozījumu: aizstāt 

līguma 2.1.punktā  vārdus „2014.gada 31.decembris” ar vārdiem „2019.gada 31.decembris”  
2. Noslēgt vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līguma 

izmaiņām ar /dzēsts/. 



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).  

 
14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 

nekustamajam īpašumam „Purblaņķi” 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība)  30.03.2015. saņemts SIA 

”TOPOPROJEKTS”, reģistrācijas numurs 421030041630, biroja adrese: Klāva Ukstiņa iela 8, 
Liepāja, 23.03.2015. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-8.1/15/419-T) ar lūgumu, saskaņā 
ar 7.PIELIKUMU: 

1) apstiprināt zemes ierīcības projektu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Purblaņķi”, kadastra Nr. 4274 008 0114, zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 4274 008 0236; 

2) saglabāt projektētam zemes gabalam ar platību 0,5 ha  nosaukumu “Purblaņķi” un 
lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;  

3) piešķirt projektētajam zemes gabalam ar platību 0,01 ha, nosaukumu “Purblaņķi P” un 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījumu joslā. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 5. panta ceturto punktu Zemes ierīcības projekta 
ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts ceļi” attiecībā uz Pārgaujas novada, 
Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Purblaņķi”, kadastra Nr. 4274 008 0114, zemes gabala 
ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0236, atdalāmo projektēto zemes gabalu ar platību 0,01 ha, 
kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 17.3. punktu, ietverot 
būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P 14 Umurga-Cēsis Līvi posma 21,99- km 34,90 
rekonstrukcija” realizāciju. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 9.6. punktu par projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām 
prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Kadastra informācijas sistēmas datiem, Valsts zemes 
dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa ir sniegusi atzinumu, ko apliecina 04.03.2015. saskaņojums.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, 
Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. 
panta 14. punktu, 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 53., 57. un 84. pantu, Apdzīvoto teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. apakšpunktu, 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. punktu, 16.1. apakšpunktu, 
35. punktu, Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. 
atzinumu ( protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, 
Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds 
RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 



1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā 
īpašuma „Purblaņķi”, kadastra Nr. 4274 008 0114, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
4274 008 0236, robežu sadalīšanu atbilstoši 7.PIELIKUMAM. 

2. Saglabāt 7.PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 0,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
nosaukumu „Purblaņķi” un lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 0101). 

3. Piešķirt 7.PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr. 2 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 0,01 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
nosaukumu “Purblaņķi P” un lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (lietošanas mērķa kods 1101). 

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

4.4 Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija ielā 1, 
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

4.5  SIA ”TOPOPROJEKTS”, biroja adrese: Klāva Ukstiņa iela 8, Liepāja, LV-3400; 
4.6 VAS “Latvijas Valsts ceļi” juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. 

 

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).  

 

 

15.§ 

Par daļas no nekustamā īpašuma „Sporta laukums”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, 

iznomāšanu 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 

 
Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 10.04.2015. saņēmusi /dzēsts/, 

personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvietas adrese: /dzēsts/, iesniegumu (pašvaldībā 
reģistrēts ar Nr.4-10.2/15/230-G), ar lūgumu iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Sporta 
laukums”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra numuru 4274 008 0156. 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto 
konstatēts: 

1) Nekustamā īpašuma „Sporta laukums” tiesības ir nostiprinātas Cēsu zemesgrāmatu 
nodaļas Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0028 2916 uz Raiskuma 
pagasta pašvaldības vārda un tā galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(lietošanas mērķa kods – 0101)( turpmāk – nekustamais īpašums).  

2) /dzēsts/ lūdz iznomāt daļu 0,45 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 5.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 un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka tikai dome var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos, 
Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.04.2015. atzinumu 
(protokols Nr. 4), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot,  PAR- 9 (Juris BALTGALVIS, Imants 
KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, 
Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Iznomāt /dzēsts/, no 01.05.2015 uz 5 (pieciem) gadiem, 0,45 ha platībā, daļu no 

nekustamā īpašuma „Sporta laukums”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā. 
2. 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. 

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).  

 

 

/slēgtā sēdes daļa/ 

16. § 
Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
17.§ 

Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
18.§ 

Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu /dzēsts/ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

19.§ 
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
20.§ 

Par /dzēsts/ ievietošanu  
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

 



21.§ 
Par zemes lietošanas kategorijas maiņu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā 

īpašuma „Līkupes” zemes gabala daļai 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: A.DZALBA, speciāliste zemes jautājumos 

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā, (turpmāk tekstā – Pašvaldība), 01.04.2015. saņemts SIA „Lieļi”, 
reģistrācijas Nr.44103035488,  un /dzēsts/ (personas kods /dzēsts/), iesniegums, (Pašvaldībā 
reģistrēts ar Nr.4-10.1/15/214-K), ar lūgumu atļaut lauksaimniecības zemē, apmēram 1.5 ha 
platībā, ieaudzēt stādītu egļu audzes mežu. 

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

1) Nekustamais īpašums „Līkupes” ar kadastra Nr. 4282 005 0157 reģistrēts Cēsu rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000533521 uz 

/dzēsts/  (1/2 domājamā daļa) un SIA „Lieļi”, reģistrācijas Nr. 44103035488 (1/2 domājamā 
daļa) vārda, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0035, 5.35 ha platībā. 

2) Saskaņā ar Uzņēmuma reģistra 09.03.2011. izziņu Nr.7-3-31047, /dzēsts/  ir SIA „Lieļi”, 
reģistrācijas Nr. 44103035488, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi. 

3)  Zemes gabalam saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem  noteikts lietošanas mērķis - 
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, no kuras meža zeme – 1.81 ha, 
lauksaimniecībā izmantojamā – 1.62 ha, krūmāji – 0.64 ha, zeme zem ūdeņiem – 0.17 ha, zeme 
zem ceļiem 0.11 un pārējās zemes – 1 ha. 

3) Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par 
Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums), lauksaimniecībā 
izmantojamā zemesgabala apmežošana vai zemes lietošanas kategorijas maiņa ir atļauta, ja ir 
ievērotas Teritorijas plānojuma 311.1 un 311.11. punkta prasības, t.i., ja lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes auglība ir zemāka par 30 ballēm, nedarbojas meliorācijas sistēmas, zeme nav 
apsaimniekota un ir aizaugusi, un uz tās neatrodas bioloģiski vērtīgie zālāji. Atbilstoši: 

4.1) Valsts zemes dienesta zemes vienības kadastrālās vērtības aprēķinam, nekustamā 
īpašuma “Līkupes” vidējais lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kvalitātes novērtējums ir 
18 balles; 

4.2) zeme nav meliorēta. 
4.3)pēc Lauku bloku kartes (www.karte.lad.gov.lv) datiem, uz “Līkupes” zemesgabala 

neatrodas bioloģiski vērtīgie zālāji. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, SIA „Lieļi”, reģistrācijas Nr. 44103035488, un /dzēsts/  
01.04.2015. iesniegumu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 8 (Juris BALTGALVIS, 
Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS, Rudīte 
VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- 1(Nauris REINHARDS), NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma „Līkupes” ar kadastra Nr. 

4282 005 0157, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0035 lauksaimniecībā 
izmantojumā zemē, apmēram 1.5 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
kadastrālās uzmērīšanas dabā), ieaudzēt egļu audzes mežu. 

2. Mainīt zemes lietošanas kategoriju no lauksaimniecības uz mežsaimniecisko izmantošanu 
Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma „Līkupes” ar kadastra Nr. 4282 
005 0157 zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0035 daļai: no lauksaimniecības 
uz mežu  apmēram 1.5 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās 
uzmērīšanas dabā) saskaņā ar 8.PIELIKUMU.  

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

3.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija 
ielā 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

http://www.karte.lad.gov.lv/


3.2. SIA „Lieļi” un /dzēsts/ uz adresi: /dzēsts/. 
 

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).  
 

22.§ 
Par  apbūvētas vienības piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai 

______________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: A.DZALBA, speciāliste zemes jautājumos 

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto  lēmuma projektu. 
 

Pārgaujas novada pašvaldība (tekstā arī Pašvaldība) 20.04.2015. saņēmusi Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 17.04.2015.vēstuli Nr.3256 (reģistrēts ar Nr.4-
7.4/15/517-V) par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemi, kurā vērš uzmanību, ka saskaņā ar 
Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu vietējās pašvaldības dome var pieņemt lēmumu 
par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai līdz 
Ministru kabineta rīkojuma izdošanai par zemes reformas pabeigšanu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Pašvaldība, izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos 
datus par Pārgaujas novada pašvaldības teritorijā esošajām rezerves zemes fondā iekļautajām 
zemes vienībām, konstatē sekojošo: 

1) rezerves zemes fondā ir iekļauta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4280 005 
0060, platība 0.7 ha (turpmāk tekstā arī zemes vienība), kuru apsekojot dabā, 
konstatēts, ka uz tās atrodas kadastra reģistrā nereģistrētas būves un to piederība nav 
noskaidrota; 

2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4280 005 0060, platība 0.7 ha ieskaitīta 
rezerves zemes fondā saskaņā ar Pārgaujas novada domes 22.09.2011. lēmumu “Par 
neapbūvētu lauku apvidu zemju ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” (prot. Nr.10, 7. §, 
1.6.punktu) (turpmāk tekstā - 22.09.2011. lēmums); 

3) atbilstoši  Pārgaujas novada domes 22.09.2011. lēmumam  (prot. Nr.5, 8. §, 
1.2.1.punktu)  bijušajam zemes lietotājam (dzēsts) līdz 01.09.2011. bija jānoslēdz 
zemes nomas līgums, kas netika izdarīts, jo saskaņā ar kadastra datiem /dzēsts/ ir 
miris. 

4) Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.punkts 
paredz, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību 
pašvaldībai, ja ar attiecīgo pašvaldības domes (padomes) lēmumu zemes reformas 
pabeigšanai ir ieskaitīta apbūvēta zeme vai starpgabals. 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 
(Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: 

1. Grozīt Pārgaujas novada domes 22.09.2011. lēmuma “Par neapbūvētu lauku apvidu zemju 
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” (prot. Nr.10, 7. §) 1.6.punktu, no tā dzēšot zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4280 005 0060, platība 0.7 ha; 

2. Noteikt, ka Pārgaujas novada Stalbes pagasta apbūvētā zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 4280 005 0060, platība 0.7 ha, piekrīt Pārgaujas novada pašvaldībai atbilstoši 
grafiskajam 9. PIELIKUMAM; 



3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības speciālistei zemes nomas jautājumos Daigai KŪRIŅAI 
sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 005 
0060 bijušā lietotāja (dzēsts) mantiniekiem. 

4. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu 
nosūtīt: 

4.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija ielā 1, 
Cēsīs, Cēsu novadā, LV 4101; 

4.2. /dzēsts/ mantiniekiem, 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).  

 

23.§ 
Par dzīvojamo telpu „Baukalnos”-8, Plācī, Straupes pagastā,  
Pārgaujas novadā, izīrēšanu /dzēsts// Izskata slēgtā sēdē/ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

24.§ 
Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 23.08.2012. lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma ieguldīšanu SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 

pamatkapitālā” (protokols Nr.8, 6.§) 

Iesniegtais lēmuma projekts 
Pārgaujas novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, 15.04.2015. saņemta SIA  „ZAAO” 

(agrāk ar nosaukumu SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”), 
reģistrācijas Nr.44103015509, turpmāk – SIA, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, 
14.04.2015. vēstule Nr.1-25/108 ar lūgumu  grozīt Pašvaldības  domes 23.08.2012. lēmuma „Par 
nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 
pamatkapitālā” (protokols Nr.8, 6.§), turpmāk – Lēmums, 1.3.apakšpunktā ietverto nosacījumu un 
noteikt, ka privātpersonām ir pienākums transportlīdzekļu, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas, 
satiksmi pa pievedceļu pirms tam saskaņot ar pievedceļa īpašnieku SIA, vienlaikus attiecībā uz 
citiem pievedceļa lietotājiem saglabājot publiskās lietošanas statusu. SIA paskaidro, ka šāds 
risinājums no vienas puses ļaus nodrošināt optimālu kontroli par ceļu satiksmes noteikumu, īpaši 
masas ierobežojumu ievērošanu, bet no otras puses, garantēs pievedceļa brīvu pieejamību 
apkārtējo māju iedzīvotājiem un ceļa stāvokļa optimālu uzturēšanu ilgtermiņā.  Turklāt ceļa 
būvnieks SIA „Limbažu ceļi” līdz 14.11.2018. ir devis būvprojekta garantijas termiņu, ko var 
nākties zaudēt, neievērojot autoceļa ekspluatācijas noteikumus, veicot kokmateriālu pārkraušanas 
darbus uz autoceļa, kas šādām darbībām nav paredzēts. 

Pašvaldība izvērtējot vēstulē minēto, tās rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos 
noteikto, konstatē sekojošo: 

Saskaņā ar Lēmumu Pašvaldības dome nolēma ieguldīt  SIA pamatkapitālā  mantisku 
ieguldījumu  - Ls 81000,00 (astoņdesmit viens tūkstotis lati) vērtībā   pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „CSA poligona „Daibe” pievedceļš”, kadastra Nr.4280 005 0130, turpmāk – 
nekustamais īpašums, kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4280 005 0129 
un zemes gabalam piesaistītās būves (autoceļa) ar kadastra apzīmējumu 4280 005 0129 001. 
Lēmums pieņemts ņemot vērā, ka nekustamajā īpašumā  ietilpstošo  autoceļu ar kadastra 
apzīmējumu 4280 005 0129 001, turpmāk – autoceļš,  pastāvīgi savas pamatdarbības 
nodrošināšanai izmanto SIA un SIA tobrīd pastāvēja iespēja nodrošināt šī autoceļa posma 
asfaltēšanu un turpmāk uzturēšanu.  Lēmuma nolēmuma daļas 1.3.apakšpunktā  ietverts 
nosacījums, ka nekustamais īpašums tiek ieguldīts SIA pamatkapitālā, ja autoceļam tiek saglabāts 



publiskās  lietošanas statuss, proti, ka bez īpašas atļaujas  autoceļu var izmantot  neierobežota 
sabiedrības daļa. 

Nekustamais īpašums saskaņā ar Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 
14.11.2012. lēmumu ierakstīts zemesgrāmatā uz SIA vārda.  

Pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas un reģistrācijas zemesgrāmatā  SIA ir veicis  autoceļa 
2,6 km garumā rekonstrukciju projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana” (Nr.3DP/3.5.1.2.2./11//IPIA/VARAM/005) IV kārtas ietvaros, apgūstot Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda finansējumu 592597,35 EUR apmērā, kas sedza 85 % no projekta 
izmaksām. SIA līdzfinansējums šai projekta kārtai bija 106 885,91 EUR, neskaitot ieguldīto darbu 
projektu virzībā. 

Kā SIA 14.04.2015. vēstulē Nr.1-25/108 paskaidro: SIA laikā no 01.01.2014. līdz 27.02.2015. 
autoceļa uzturēšanā ieguldījis 5001,13 EUR.  Savukārt autoceļa nolietojums mēnesī sastāda 
3559,61 EUR.  Pie tam šajā gadā pa norādīto autoceļu ir sākusies salīdzinoši intensīva 
komerctransporta, tai skaitā kokvedēju, satiksme.  Neierobežota autoceļa lietošana, īpaši intensīvā 
citu komersantu kravas transportlīdzekļu satiksme pa to, rada būtisku autoceļa nolietojumu, kā 
rezultātā nesamērīgi palielinās SIA izdevumi tā uzturēšanai un vēl jo būtiskāks palielinājums 
gaidāms ilgtermiņā. Norādīto apstākļu dēļ  SIA lūdz noteikt, ka privātpersonām ir pienākums 
transportlīdzekļu, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas, satiksmi pa pievedceļu pirms tam 
saskaņot ar pievedceļa īpašnieku SIA, vienlaikus attiecībā uz citiem pievedceļa lietotājiem 
saglabājot publiskās lietošanas statusu. 

Ņemt vērā, iepriekš minēto, SIA 14.04.2015. vēstulē Nr.1-25/108 norādītos apstākļus  un 
Ceļu satiksmes likuma 4.panta pirmajā daļas noteikto, ka  ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi realizē 
Ministru kabinets un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei, Pārgaujas novada dome atklāti 
balsojot: PAR ___ (_____________________), PRET- ______ (___), ATTURAS _____  (____), NOLEMJ: 
1. Izdarīt Pārgaujas novada domes 23.08.2012. lēmumā „Par nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA 

„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” pamatkapitālā” (protokols Nr.8, 
6.§) šādu grozījumu: 
1.1. Izteikt nolemjošās daļas 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„1.3. mantiskajam ieguldījumam - autoceļam tiks saglabāts publiskās lietošanas statuss, proti, 
ka bez īpašas atļaujas  autoceļu var izmantot  neierobežota sabiedrības daļa, izņemot  
privātpersonas, kuru transportlīdzekļu pilna masa pārsniedz 12 tonnas. Šādā gadījumā šīm 
personām, kuru transportlīdzekļu pilna masa pārsniedz 12 tonnas, satiksme pa autoceļu ar 
kadastra apzīmējumu 4280 005 0129 001 pirms tā izmantošanas jāsaskaņo ar SIA „ZAAO” kā 
autoceļa īpašnieku.” 

2. Uzdot SIA „ZAAO” nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par satiksmes organizāciju: 
2.1. informāciju ievietojot Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā; 
2.2. informāciju publicējot Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pārgaujas 
novada vēstis”. 

 
ZIŅO:I.PĪPKALĒJA, juriskonsulte 

IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, M.KRASTIŅŠ, J.PLŪME, I.KALNIŅŠ, N.RUĶIS,R.VASILE,H.VENTS 
 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu: PAR- nav,  PRET- 9 (Juris 

BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 

REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, Hardijs VENTS), ATTURAS- nav- lēmums nav 

pieņemts un deputāti nolemj aicināt SIA “ZAAO” pārstāvjus uz nākošo Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas sēdi t.i. 14. maijā, lai klātienē uzklausītu argumentus šāda lēmuma 

nepieciešamībai. 

 

Sēdes vadītājs nosaka nākošās domes sēdes laiku: 21.maijs, plkst.15.oo, Stalbē; komiteju sēdes 

14.maijā. 

Sēdi slēdz plkst. 16.55 



 

Sēdes vadītājs            Hardijs VENTS 

Protokolēja             Ilze KALNIŅA 

 

 
 
 
 

1. PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes  

 13.04.2015. lēmumam (protokols Nr. 4,. 3.§) 
 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4 

 
 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1  
„Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2015.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 2015.gada ieņēmumus 3637157 EUR 
apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu. 
 
1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada izdevumu sadalījumu pa 

iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām 4071476 EUR  apmērā,  t.sk. aizņēmuma atmaksa 
Valsts Kasei 45000 EUR, saskaņā ar 2.pielikumu. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs    Hardijs Vents 
 
 
 
 
 
 
Ieņēmumi:  
Traktora pārdošana  3995 EUR 
Zemes īpašuma pārdošana 11195 EUR 
 
Izdevumi: 
Doktorāta remonts 24000 EUR 
Tautas nama fasādes remonts 41000 
 

1. pielikums 
saistošajiem noteikumiem Nr. ____ 



 
 

Pārgaujas novada pašvaldība     

Reģ.Nr.90009116276     

      

      

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns  2015. gadam     

          

Klasif.    
kods Rādītāji Rinda 

Saistošie 
Nr.1 grozījumi Saistošie Nr.2 

   I  Kopā ieņēmumi   1 3621967 15190 3637157 

   Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi  2 1666935 15190 1682125 

    Nodokļu ieņēmumi   3 1955032 0 1955032 

  Tiešie nodokļi  4 1955032 0 1955032 

  1.1.0.0. Ieņēmumi no IIN nodokļa   5 1761846 0 1761846 

  1.1.1.1. IIN par iepriekšējo gadu 6 17061   17061 

  1.1.1.2. IIN par tekošo gadu 7 1744785   1744785 

  4.0.0.0. Īpašuma nodoklis  8 193186 0 193186 

  4.1.1.0. 
Nekustāmā īpašuma nodoklis par 
zemi   9 162681 0 162681 

  4.1.1.1.    t.sk. Tekošā gada 10 152681   152681 

  4.1.1.2.             Iepriekšējo gadu parādi 11 10000   10000 

  4.1.2.0. 
Nekustāmā īpašuma nodoklis par 
ēkām   12 30505 0 30505 

  4.1.2.1.     t.sk. Tekošā gada 13 27505   27505 

  4.1.2.2.             Iepriekšējo gadu parādi 14 3000   3000 

   Nenodokļu ieņēmumi  15 6540 15190 21730 

 8.0.0.0. % ieņēmumi no kontu atlikumiem  16 20 0 20 

 8.6.2.2. 
Pašvaldību budžeta % ieņēmumi 
par kontu atlikumiem 18 20   20 

 9.0.0.0. Valsts  un pašvaldības nodevas  19 2570 0 2570 

 9.4.0.0. 
Valsts nodevas, kas ieskaitītas 
pašv.   20 1900 0 1900 

 9.4.2.0.            VN no bāriņtiesas darbības 21 1500   1500 

 9.9.0.0.           VN no dzimtsarakstu darbības 22 400   400 

 9.5.0.0. Pašvaldības nodevas   23 670 0 670 

9.5.1.1. 

Pašv. nodeva par domes 
izstr.ofic.dok.un apliecināto 
kop.saņ. 24 150   150 

 9.5.1.4. 
Pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās 25 450   450 

 9.5.2.9. Pārējās pašvaldību nodevas 26 70   70 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas   27 3500 0 3500 

10.1.4.0.    Pašvaldības administratīvie sodi 28 500   500 

10.3.0.0.    NĪN kavējumu soda nauda 29 3000   3000 

12.0.0.0.   Pārējie nenodokļu ieņēmumi   30 450 0 450 

12.2.4.0. Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību 31 350   350 



nerūpn. izmantošanas 

12.3.9.2 
Maksājumi par konkursu, izsoļu 
nolikumu 32 100   100 

13.0.0.0. 
Ieņ.no pašvaldības īpaš. 
pārdošanas  34 0 15190 15190 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes pārdošanas 35   11195   

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no pašv. kustamo 
īpašumu un mantas real. 36   3995   

    Transfarentu ieņēmumi   37 1537195 0 1537195 

18.0.0.0.  Valsts budžeta transferenti 38 1517195 0 1517195 

18.6.1.9.1 Pārējās dotācijas - brīvpusdienas 39 8500   8500 

18.6.1.9.2 
Pārējās dotācijas - mācību grāmatu 
iegādei 40 1200   1200 

18.6.2.0.2 
Mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai 41 300595   300595 

18.6.2.5 
Mērķdot. Raiskuma sanatorijas 
internātskola 42 744784   744784 

18.6.2.9. 
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām 
bibliotēkām 43       

18.6.4.0. 
Pārējie pašvaldību budžetā 
saņemtie uztur. Izd. no PFIF 44 349174   349174 

  par iepriekšējo gadu 45 14689   14689 

  piemaksa 95% neizpildei 46 95753   95753 

18.6.9.0. 
Pārējie valsts transferti 
pašvaldībām (LAD) 47       

  
Mērķdotācija amatierkolektīvu 
vadītājiem 48 2500   2500 

  Stipendiātu programma 49       

18.1.1.1. EIROPAS FONDU finansējums 50       

  t.sk.finansējums  COMENIUS 51       

19.0.0.0.   Pašvaldību budžeta transferenti  52 20000 0 20000 

19.2.0.0. 
Ieņēmumi pašv. budžetā no citām 
pašv. 53 20000 0 20000 

19.2.1.0. 
Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai 54 20000   20000 

21.0.0.0.  Pārējie ieņēmumi   55 123200 0 123200 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem  56       

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu 57 9500 0 9500 

21.3.8.1. Telpu noma 58 4000   4000 

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas 59 2500   2500 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 60 3000   3000 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem  maksas 
pakalpojumiem  61 113700 0 113700 

21.3.9.3. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 62 3000   3000 

21.3.9.4. Ieņēmumi no dzīvokļu kom. saimn. 63 106700   106700 

21.3.9.9. 
Citi ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 64 4000   4000 

      



      

     
2.pielikums 
 

Pamatbudžeta izdevumu plāns 2015. gadam    

      

Klasif.      
kods Rādītāji Rinda 

Saistošie 
Nr.1 groz. Saistošie Nr.2 

  
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām 1       

01.000.000 Vispārējie valdības dienesti 2 434424 0 434424 

01.100.000 
Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas 3 409059 0 409059 

01.100.001     Izpildvara-novada pārvalde   4 286562   286562 

01.100.003     Izpildvara-deputāti 5 11920   11920 

01.100.006     Izpildvara-finanšu nodaļa 6 110577   110577 

01.601.005 Dzimtsaraksti 7 10365   10365 

01.640.054 
Projektu līdzfinansējums nev. 
Organizācijām un biedrībām 9 8000   8000 

01.721.007 Pašvaldības parādu darījumi 10 7000   7000 

03.000.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  11 79469 0 79469 

03.200.008   Ugunsdrošība  12 23862   23862 

03.300.009   Bāriņtiesa 13 33864   33864 

03.400.077   Policija 14 21743   21743 

04.000.000 Ekonomiskā darbība  15 28530 0 28530 

04.240.011 
 Atbalsts lauksaimniecības 
pasākumiem 16 5040   5040 

04.510.055  Autotransports 17 23490   23490 

05.200.000  Vides aizsardzība  18 56735 0 56735 

05.200.012 
 Vides aizsardzība -Notekūdeņi 
Straupe 19 15102   15102 

05.200.013 
 Vides aizsardzība -Notekūdeņi 
Stalbe 20 15736   15736 

05.200.077 
 Vides aizsardzība -Notekūdeņi 
Rozula 21 1950   1950 

05.200.014 
 Vides aizsardzība -Notekūdeņi 
Raiskums 22 23947   23947 

06.000.000 
Pašv. teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana  23 703375 65000 768375 

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana   24 61441 65000 126441 

06.100.015   Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe 25 15800 65000 80800 

06.100.057   Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe 26 18000   18000 

06.100.058 
  Mājokļu un ēku uzturēšana - 
Raiskums 27 16945   16945 

06.100.082   Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula 28 10696   10696 

06.200.000 Teritorijas attīstība 29 168484 0 168484 

06.200.016   Teritoriālā plānošana 30 104973   104973 

06.200.017   Teritorijas labiekārtošana- Straupe 31 19990   19990 

06.200.018   Teritorijas labiekārtošana- Stalbe 32 20900   20900 



06.200.019   Teritorijas labiekārtošana- Raiskums 33 22621   22621 

06.300.000 Ūdensapgāde  34 71876 0 71876 

06.300.020   Ūdensapgāde -Straupe 35 12300   12300 

06.300.021   Ūdensapgāde -Stalbe 36 24924   24924 

06.300.076   Ūdensapgāde -Rozula 37 1900   1900 

06.300.022   Ūdensapgāde - Raiskums 38 32752   32752 

06.600.023 
Teritorijas un mājokļu apsaimn.- 
kom.saimn.vadība 39 85246 0 85246 

06.601.000 Kapu saimniecība 40 60262 0 60262 

06.601.024   Kapu saimniecība - Straupe 41 24377   24377 

06.601.025   Kapu saimniecība - Stalbe 42 4728   4728 

06.601.026   Kapu saimniecība - Raiskums 43 31157   31157 

06.603.000 Apkure  44 256066 0 256066 

06.603.027   Apkure - Straupe 45 53370   53370 

06.603.028   Apkure- Stalbe 46 158476   158476 

06.603.029   Apkure - Raiskums 47 44220   44220 

08.000.000 Atpūta, kultūra un reliģija 48 498876 0 498876 

08.100.000   Sporta, atpūtas pasākumi  49 134242 0 134242 

08.100.031   Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe 50 56737   56737 

08..100.032   Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe 51 20545   20545 

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

08.100.062   Sporta funkciju deliģēšana 53 52960   52960 

08.210.000   Bibliotēkas 54 50716 0 50716 

08.210.034   Bibliotēka -Straupe 55 22906   22906 

08.210.035   Bibliotēka- Stalbe 56 13919   13919 

08.210.036   Bibliotēka -Raiskums 57 13891   13891 

08.220.000   Muzejs 58 30000 0 30000 

08.231.000   Kultūra 59 190488 0 190488 

08.231.038     Kultūra- Straupe 60 51457   51457 

08.231.039     Kultūra- Stalbe-Rozula 61 89806   89806 

08.231.040    Kultūra -Raiskums 62 49225   49225 

08.228.067 
Citur neklasificētie kultūras pasākumi-
sab. attiecības 63 34473 0 34473 

08.629.000   Pārējie kultūras pasākumi 64 58957 0 58957 

08.629.041     Pašdarbības kolektīvi - Straupe 65 28635   28635 

08.629.042     Pašdarbības kolektīvi - Stalbe 66 15160   15160 

08.629.043     Pašdarbības kolektīvi - Raiskums 67 15162   15162 

09.000.000 Izglītība 68 1881399 0 1881399 

09.210.000   Vispārējā izglītība-Pamatizglītība  69 304726   304726 

09.210.047      Pamatskola - Straupes 70 304726   304726 

09.210.000 
Pamatskola - Raiskuma 
internātpamatskola 71 744784 0 744784 

09.211.049 Vidusskola Stalbe 72 631889 0 631889 

09.600.075 
  Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-
skoln.braukš biļ. 73 20000   20000 

09.820.000 
  Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-
savst. nor. par izgl. 74 180000   180000 



10.000.000 Sociālā  aizsardzība  75 278668 0 278668 

10.500.070 
Atbalsts bezdarba gadījumos -
Stipendiāti 76       

10.900.000 
Pārējā citur neklasificētā sociālā  
aizsardzība 77 278668 0 278668 

10.910.061 
Pārējā citur nekl. sociālā  aizsardzība -
sociālais dienests 78 93168   93168 

10.920.060 
Pārējie citur nekl. sociālās   
aizsardzības pasākumi-pabalsti 79 127500   127500 

10.930.065 
Pārējie citur nekl. sociālās   
aizsardzības pasākumi-pansionāti 80 58000   58000 

  Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  81 3961476 65000 4026476 

  Kredīta atmaksa 82 45000   45000 

  Izdevumi kopā 83 4006476 65000 4071476 

      1753.6 

 atlikums    24409 

   -384509  20792 

  atlikums 549913 t.sk. RINT 41785 

  Nesadalītais atlikums rezultāts 115594   41785 
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Autoceļu saraksts 
lauku uzņēmējdarbības veicināšanai Lauku atbalsta programmas 2014-2020.gadam 

pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

 Nosaukums Remontējamais 
posms 

 Raiskuma pagasts  

 Čaukas -Ziemeļi 1.10 

 Čaukas - Kūdums 3.80 

 Mazaiskrogs - Irbēni 2.90 

 Bērziņi - Driškins - Lācīši 2.75 

 Stalbes pagasts  

 Zaķi - Stalbe 7.30 

 Jaunzemi - Vārnēni 2.60 

 Straupes pagasts  

 Straupe - Bērzmuiža - Klāmaņi 1.80 

 Lielandžas - Ķiržezers - Muižnieki 2.70 

 KOPĀ 24.95 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5 
„Grozījums Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 14  

„PĀRGAUJAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 
  

 Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām"   
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

 
Izdarīt Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumus Nr.14 

„Pārgaujas novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:  
Papildināt 1.8.5.apakšpunktu aiz vārda „Attīstības” ar vārdu  „plānošanas”. 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                       H.VENTS 
 

Paskaidrojuma raksts 
Saistošajiem noteikumiem Nr.5  

„Grozījums Pārgaujas novada domes  
2013.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 14    

„Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
1. punktu, 24.pantu Pārgaujas novada dome ar 27.06.2013. lēmumu 
(protokols Nr. 9, 12.§)  ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.14 
„Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, 
ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes 
institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, 
pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un 
koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu (..). 

Saistoši noteikumu grozījumi nepieciešami, lai precizētu 
pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nosaukumu. 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 03.02.2009. „Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumu” Nr. 108 punktu 186, lai izdarītu 
grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos, sagatavo pašvaldību 
saistošo noteikumu grozījumu projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. un 
6.punktu, tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu un 
pārvaldes struktūru (un attiecīgi to grozījumus) . 

Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts Attīstības plānošanas 
nodaļas nosaukums. 

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 Nemainās. 

Informācija par plānoto Nemainās. 



projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var 
vērsties Pārgaujas novada pašvaldībā. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Personu viedokļa noskaidrošana nav veikta.   
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma 

raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums  

Pārgaujas novada domes 

23.04.2015. sēdē, protokols Nr. 4, 7.§ 

 

 

 

 

 

PĀRGAUJAS NOVADA DOME 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

Priekšsēdētāja vietnieks 

KOMISIJAS 

PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORS 

Dzimtsarakstu nodaļa: 

 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs; 

 Dzimtsarakstu nodaļas speciālists 

Kancelejas nodaļa: 

 Kancelejas nodaļas vadītājs; 

 3 lietveži  

Finanšu nodaļa: 

 Finanšu nodaļas vadītājs; 

 3 grāmatveži; 

 3 nodokļu administratori. 

Vides aizsardzības inspektors 

 

Izglītības iestādes: 

 Stalbes vidusskola ar 

struktūrvienību Alejas 

ielā 2a, Auciemā, 

Raiskuma pagastā; 

 Straupes pamatskola 

BĀRIŅTIESA: 

 Bāriņtiesas priekšsēdētājs; 

 4 bāriņtiesas locekļi 

 

 

Citas publiskas personas un 

privātpersonas, kas uz deleģējumu 

līgumu pamata pilda atsevišķus 

pašvaldības uzdevumus 

Straupes pagasta pārvalde 

IESTĀDES 
NODAĻAS, 

STRUKTŪRVIENĪBA

S 

STRUKAS 

Kultūras pasākumu organizators 

 

Darba aizsardzības speciālists 

 

Datorsistēmu un datortīklu 

administrators 

 

2 juriskonsulti 

 

KOMITEJAS 

3 Saimniecības vadītāji   

 

Sociālais dienests: 

 Sociālā dienesta 

vadītājs; 

 Sociālās palīdzības 

organizators; 

 2 Sociālie darbinieki; 

 Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm un 

bērniem; 

 Vecākais aprūpētājs 

Raiskuma pagasta pārvalde 

SIA, BIEDRĪBAS, 

NODIBINĀJUMI 

Tehniskie darbinieki 

Pašvaldības  policija: 

 Pašvaldības policijas vadītājs 

3 Bibliotekāres 

Kultūras pasākumu 
vadītājs 

Attīstības plānošanas nodaļa: 

 Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs; 

 Sabiedrisko attiecību  speciālists; 

 Teritorijas plānotājs; 

 Speciālists zemes nomas jautājumos; 

 Zemes lietu speciālists; 

 Tūrisma organizators 
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