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DOMES SĒDE 
PROTOKOLS Nr.6 

 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā       2015. gada 19 jūnijā
   
Sēde sasaukta plkst. 15.oo 
Sēdi atklāj plkst. 15.oo 
 
Darba kartība 

1. Pārskats par 21.05.2015. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 
INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 

2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 
3. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju Valsts kasē projekta „Siltumtrases, katlu māja 

– Straupes  pamatskola, rekonstrukcija ” realizācijai 
4. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē prioritārā investīciju projekta „Straupes centra 

publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes  
pamatskolas ” realizācijai 

5.  Par Pārgaujas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
        6. Par dalību pārrobežu sadarbības projektā „Hanzas pieeja jaunai ilgtspējīgai aliansei” 

(Hanseatic Appoach to New Sustainable Alliances- HANSA) Centrālās Baltijas jūras reģiona 
programmā 2014.-2020.gadam un līdzfinansējuma nodrošināšanu   

            ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
 

7. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2011.gada 22.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas novadā”” 
izdošanu  

8. Par mazdārziņa Nr. 60 zemes „Centrs”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, nomas līgumu 
slēgšanu 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam „Pilskalni”, Straupe, Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam „Vairodziņi”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā 

11. Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „Tērces” sadalīšanu un 
nosaukuma piešķiršanu 

12. Par nolikuma „Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība izsniedz  Pārgaujas novadā 
deklarētajām personām Līgatnes pārceltuves bezmaksas izmantošanas atļauju 
apstiprināšanu 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Dimdas” 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 
14. Par Pārgaujas novada domes 23.04.2015. lēmuma (protokols Nr.4, 19.§) atcelšanu; 
15. Par izslēgšanu no Pārgaujas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā.  



16. Par nolikuma ”Par Pārgaujas novada pašvaldības konkursu „Gada pedagogs”” 
apstiprināšanu. 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 
17. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi  

Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā centrā 
        ZIŅO: M.DRUBIŅA, pašvaldības izpilddirektore 
 
18.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM 

ZIŅO: I.KALNIŅŠ, domes priekšsēdētāja vietnieks 
 

19. Par Pārgaujas novada pašvaldības Logo konkursa rezultātiem 
ZIŅO: B.ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
 
 

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

REINHARDS,Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE  
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Maruta DRUBIŅA, izpilddirektore 
Līga MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 
Anita DZALBA, zemes  lietu speciāliste 
Baiba ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Daiga KŪRIŅA, speciāliste zemes nomas jautājumos 
Edgars GRUZDIŅŠ-CĪRULIS, datorsitēmu un datortīkla administrators 
Inese ZAĻĀ, 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 
 

Nepiedalās domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS- personīgi apstākļi 
 

Sēdes vadītājs atklāj sēdi un izsaka priekšlikumu izslēgt no sēdes darba kārtības 12. jautājumu   
“Par nolikuma „Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība izsniedz  Pārgaujas novadā deklarētajām 
personām Līgatnes pārceltuves bezmaksas izmantošanas atļauju apstiprināšanu””, lai būtu vienādi 
nosacījumi gan Līgatnes, gan Pārgaujas novada iedzīvotājiem, jo Līgatnes novada dome vēl tikai  
gatavojas izskatīt šo jautājumu.   

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot: PAR- 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids 
KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE), 
PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: izslēgt  jautājumu no domes sēdes darba kārtības. 

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

1. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/  Raiskuma pagastā  Pārgaujas novadā, nodokļa un 
nokavējuma naudas parāda piedziņu 

PAR- 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 
Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 
iekļaut jautājumu domes sēdes darba kārtībā. 



 

2. Par Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas 
novadā 2015” nolikuma apstiprināšanu 

       PAR- 8 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis 
PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: iekļaut jautājumu domes sēdes darba kārtībā. 
 
Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību kopumā: PAR- 8 (Juris 
BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 
REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  
 
Apstiprināt  šādu darba kārtību: 
1. Pārskats par 21.05.2015. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 

INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 
2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 
3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē prioritārā investīciju projekta „Siltumtrases, katlu māja 

– Straupes  pamatskola, rekonstrukcija ” realizācijai 
4. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē prioritārā investīciju projekta „Straupes centra 

publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes  
pamatskolas ” realizācijai 

5.  Par Pārgaujas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
        6. Par dalību pārrobežu sadarbības projektā „Hanzas pieeja jaunai ilgtspējīgai aliansei” 

(Hanseatic Appoach to New Sustainable Alliances- HANSA) Centrālās Baltijas jūras reģiona 
programmā 2014.-2020.gadam un līdzfinansējuma nodrošināšanu   

            ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
 

7. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2011.gada 22.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas novadā”” 
izdošanu  

8. Par mazdārziņa Nr. 60 zemes „Centrs”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, nomas līgumu 
slēgšanu 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam „Pilskalni”, Straupe, Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam „Vairodziņi”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā 

11. Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „Tērces” sadalīšanu un 
nosaukuma piešķiršanu 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 
nekustamajam īpašumam „Dimdas” 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

 
13. Par Pārgaujas novada domes 23.04.2015. lēmuma (protokols Nr.4, 19.§) atcelšanu; 
14. Par izslēgšanu no Pārgaujas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā.  
15. Par nolikuma ”Par Pārgaujas novada pašvaldības konkursu „Gada pedagogs”” 

apstiprināšanu. 
ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 
16. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi  

Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā centrā 
        ZIŅO: M.DRUBIŅA, pašvaldības izpilddirektore 
 
17.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM 

ZIŅO: I.KALNIŅŠ, domes priekšsēdētāja vietnieks 



 
18.Par Pārgaujas novada pašvaldības Logo konkursa rezultātiem 

ZIŅO: B.ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
19. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/  Raiskuma pagastā  Pārgaujas novadā, nodokļa un 

nokavējuma naudas parāda piedziņu 
ZIŅO: L.MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 
 

20. Par Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas 
novadā 2015” nolikuma apstiprināšanu 

ZIŅO: B.ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
 

 
1.§ 

Pārskats par 21.05.2015. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 
 

Deputātiem jautājumu nav. Noklausījušies izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS pārskatu, deputāti 
pieņem to  zināšanai 

 
2.§ 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 

ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā 11.05.2015. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„ZAAO” (turpmāk – SIA) 11.05.2015. vēstule Nr.1-25/130 “Par izmaiņām atkritumu 
apsaimniekošanas maksas struktūrā” (turpmāk – Vēstule) un maksas aprēķins par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. Vēstulē norādīts, ka atbilstoši Valsts kontroles 20.01.2015.  revīzijas 
ziņojumā Nr. 2.4.1-14-11/2014 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība 
plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām” (turpmāk – VK ziņojums) norādītajam, kā arī SIA 
20.03.2015. dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) pieņemtajiem lēmumiem 
nepieciešams veikt izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā un 
aprēķināšanas kārtībā. VK ziņojuma 51.punktā ietverts ieteikums – lai nodrošinātu pamatotu 
izdevumu par atkritumu apglabāšanu iekļaušanu, atkritumu radītāju, tajā skaitā iedzīvotāju, 
rēķinos, SIA kā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekotājam, 
veicot mērījumus un novērojumus, attiecībā uz poligona tarifu noteikt faktiskajai situācijai 
atbilstošu pārrēķinu koeficientu no atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un rosināt samazināt 
atkritumu apsaimniekošanas maksu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona 
pašvaldībās. Lai izpildītu VK ziņojumā norādīto ieteikumu, SIA 20.03.2015. dalībnieku sapulcē 
(protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) pieņemts lēmums atbalstīt maksas par atkritumu apsaimniekošanu 
struktūras maiņu.  

Attiecībā uz pārrēķina koeficientiem, nosakot tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos un izgāztuvēs un dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu SIA  
norādījusi, ka gan atkritumu svara un tilpuma attiecība, gan apglabāto atkritumu īpatsvars 
apglabāšanai nodotajā atkritumu masā var būt mainīgs, tādēļ SIA ierosina turpmāk nenoteikt 
pārrēķina koeficientus saistošajos noteikumos, bet tos atspoguļot SIA  iesniegtajā maksas aprēķinā. 
Savukārt, veicamās izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā saistītas 
ar tās papildināšanu ar trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām, vienlaikus nemainot šobrīd 
spēkā esošo kopējo maksas apmēru.  

Atbilstoši SIA 20.03.2015. dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) nolemtajam 
maksā par atkritumu apsaimniekošanu papildus esošajiem maksas veidojošajiem komponentiem 
būtu jāiekļauj trīs jaunas komponentes: 

1) maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu; 



2) maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un 

uzturēšanu; 

3) izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.  

Vēstulē paskaidrots, ka  minētās izmaksu pozīcijas faktiski jau šobrīd atbilstoši Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma normām ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu 
apsaimniekošanu, tikai tās netika atsevišķi izdalītas un norādītas atkritumu radītājiem nosūtītajos 
rēķinos. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no pārējām 
apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA izmaksas, kas 
saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu visā 
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā. 

Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem un dalībnieku sapulcē nolemtajam SIA veikusi 
precizētu maksas aprēķinu, kurā atbilstoši precizēts poligona tarifa pārrēķina koeficients no svara 
uz tilpuma mērvienībām, un tas ir noteikts 0.13. Savukārt attiecībā uz dabas resursu nodokļa 
apmēru tas ir noteikts 0.065 apmērā. Šāds aprēķins pamatots ar iepriekšējos gados konstatēto 
attiecīgi sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību un proporciju starp poligonā ievesto un 
faktiski apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu.   

Līdz ar to maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk veidos: 
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un 
uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī 
izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 7.43 
EUR apmērā par 1 m3; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 3.67 EUR apmērā par 1 m3; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā 
– 0.78 EUR apmērā par 1 m3. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Vēstulei pievienoto maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu aprēķinu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo 
daļu, Pārgaujas novada domes 11.06.2015. Attīstības un tautsaimniecības komitejas atzinumu 
(protokols Nr. 6) un Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.5), 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 , 
NOLEMJ: 

 
1. Sākot ar  01.01.2016. noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas 

novada administratīvajā teritorijā 11.88 EUR par 1 m3 atkritumu plus pievienotās 
vērtības nodoklis. 

2. Ar 01.01.2016.  spēku zaudē Pārgaujas novada domes 26.01.2012. lēmums „Par sadzīves 

atkritumu maksas apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 23.§). 

 
 
Šo lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, var pārsūdzēt Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 
 

 
 
 

3.§ 
Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē prioritārā investīciju projekta „Siltumtrases, katlu 

māja – Straupes pamatskola, rekonstrukcija ” realizācijai 
_________________________________________________________________________________________________________________ 



ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
IZSAKĀS : M.KRATIŅŠ, N.RUĶIS, M.DRUBIŅA, I.KALNIŅŠ 

 
Uzsākta prioritārā investīciju projekta „Siltumtrases, katlu māja – Straupes pamatskola, 

rekonstrukcija” realizācija. Projekta ietvaros veikti projektēšanas darbi un veikts iepirkums par 
būvniecības darbiem.  Plānotās projekta kopējās izmaksas EUR 91000 (tajā sk. PVN). Lai veiksmīgi 
realizētu uzsākto projektu nepieciešams aizņēmums EUR 91000.00 apmērā. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, 
likuma „Par pašvaldību budžetiem”  22. pantu un Pārgaujas novada domes 11.06.2015. Finanšu 
komitejas atzinumu (protokols Nr.5), 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 , NOLEMJ: 

 
1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē prioritārā investīciju projekta „ Siltumtrases, katlu māja – 
Straupes pamatskola, rekonstrukcija” realizācijai 2015.gadā EUR 91000.00 (deviņdesmit viens 
tūkstotis 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.  
 
 

4.§ 
Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē prioritārā investīciju projekta „Straupes centra 

publiskās teritorijas labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes  
pamatskolas ” realizācijai 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
IZSAKĀS : R.VASILE, A.LAPSIŅŠ, M.DRUBIŅA, I.KALNIŅŠ 
Deputātiem vairāk  jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma 
projektu. 

 
 

Uzsākta prioritārā investīciju projekta „Straupes centra publiskās teritorijas 
labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes  pamatskolas” 
realizācija. Projekta ietvaros veikti projektēšanas darbi un veikts iepirkums par būvniecības 
darbiem.  Plānotās projekta kopējās izmaksas EUR 85000.00 (tajā sk. PVN). Lai veiksmīgi realizētu 
uzsākto projektu nepieciešams aizņēmums EUR 85000.00 apmērā. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, 
likuma „Par pašvaldību budžetiem”  22. pantu un Pārgaujas novada domes 11.06.2015. Finanšu 
komitejas atzinumu (protokols Nr.5),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 , NOLEMJ: 

 
 

1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē prioritārā investīciju projekta „ Straupes centra publiskās 
teritorijas labiekārtošana un vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Straupes  
pamatskolas” realizācijai 2015.gadā EUR 85000.00 (astoņdesmit pieci  tūkstoši 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 Pārgaujas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
            ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 72. pantu, 
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu, 17.01.2006. Ministru Kabineta 
noteikumu Nr. 44 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību” 13. 
un 16. punktu un Pārgaujas novada domes 11.06.2015. Finanšu komitejas atzinumu (protokols 
Nr.5), 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 , NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu. 
 
2. Pārgaujas novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu: 

2.1. publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un informatīvajā izdevumā „Pārgaujas 
Novada Vēstis”; 

2.2. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 
 
 

6.§ 
Par dalību pārrobežu sadarbības projektā „Hanzas pieeja jaunai ilgtspējīgai aliansei” 

(Hanseatic Appoach to New Sustainable Alliances- HANSA) Centrālās Baltijas jūras reģiona 
programmā 2014.-2020.gadam un līdzfinansējuma nodrošināšanu   

ZIŅO: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, R.VASILE, I.KALNIŅŠ 
Deputātiem vairāk jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma 
projektu. 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.   

    Pamatojoties uz Centrālās Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020. gadam,  
finansējums var tikt piešķirts pārrobežu sadarbības projektiem, kuros ir partneri no vismaz divām 
programmas valstīm - Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas, ieskaitot Ālandu salas. Projektam 
jāatbilst vienai no programmas prioritātēm: konkurētspējīga ekonomika, ilgtspējīga kopīgu resursu 
izmantošana, labi savienots reģions vai kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions, kā arī jābūt skaidrai 
pārrobežu sadarbības pievienotajai vērtībai kopīgas Baltijas jūras reģiona problēmas risināšanai. 

 
2015. gada februārī Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam 

pārrobežu sadarbības projektu atklātā projektu konkursa 1. atlases kārtā 11 sadarbības partneri – 
pašvaldības no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, vadošā partnera Gotlandes reģiona vadībā, 
iesniedza projekta pieteikumu „Hanzas pieeja jaunai ilgtspējīgai aliansei” (Hanseatic Appoach to 
New Sustainable Alliances- HANSA), kas ieguva atbalstu dalībai otrajā kārtā. Projekta galvenie mērķi 
ir izmantot Hanzas zīmolu jaunu, kopīgu tūrisma produktu izstrādei un turpmākai teritorijas 
ilgstpējīgai attīstībai. Projekta īstenošanas periods 01.10.2015. – 31.12.2018., līdzfinansējuma likme 
Latvijas projektu partneriem ir 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.  
 

 Saskaņā ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam prasībām, 
pārrobežu projekta iesniegumam otrajā atlases kārtā papildus iesniedzamais dokuments ir projekta 



iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru ir parakstījis pašvaldības vadītājs un kurā 
norādīts projekta partnera līdzfinansējuma apjoms.  
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Pārgaujas novada domes 11.06.2015. Finanšu komitejas 
atzinumu (protokols Nr.5), 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 , NOLEMJ: 

 
 

1. Apstiprināt dalību pārrobežu sadarbības projektā „Hanzas pieeja jaunai ilgtspējīgai aliansei” 
(Hanseatic Appoach to New Sustainable Alliances- HANSA) Centrālās Baltijas jūras reģiona 
programmā 2014.-2020.gadam , kur Pārgaujas  novada pašvaldības kā projekta partnera 
budžets sastāda EUR 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro 00 centi) ar PVN, no 
kurām EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro,00 centi) ir projekta partnera līdzfinansējums; 

 

2. Paredzēt projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības budžeta līdzfinansējumu EUR 20 000,00 
(divdesmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā projekta kopējo izmaksu segšanai.  

 

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Pārgaujas novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai 
Baibai ZVEJNIECEI.  

 
 
 

7.§ 
Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2011.gada 22.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas novadā”” 

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

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās 
daļas 3.punktu, 15.panta trešo daļu, 39.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 13. punktu un Pārgaujas novada domes Attīstības komitejas 11.06.2015. atzinumu 
(protokols Nr.6), 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 , NOLEMJ: 

 
1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2011.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Atkritumu apsaimniekošana noteikumi 
Pārgaujas novadā”” saskaņā ar 1.PIELIKUMU. 

2. Ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas Pārgaujas novada 
pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) rakstiskā un elektroniskā veidā 
saistošos noteikumus  un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu nosūtīt LR Vides un 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības juriskonsultei Inesei ZAĻAJAI nodrošināt saistošo 
noteikumu ievietošanu Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv. 

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

 
 

 
 

8.§ 

http://www.pargaujasnovads.lv/


Par mazdārziņa Nr. 60 zemes „Centrs”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, nomas līgumu 
slēgšanu 

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

 
Pārgaujas novada pašvaldība 15.05.2015. saņēmusi /dzēsts/ iesniegumu, deklarētā 

dzīvesvietas adrese /dzēsts/ Pārgaujas novads, reģistrācijas Nr.4-10.1/15/303-R, ar lūgumu 
iznomāt  mazdārziņa Nr.60 zemi Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. Kā iesniedzēja norāda – 
mazdārziņš nepieciešams ģimenes vajadzībām, proti, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.  

 
Izvērtējot  Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgā mazdārziņa Nr.60 zeme, platību 170 m2, kuru vēlas 
iznomāt iesniedzēja  atrodas īpašuma „Centrs” zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 4280 
009 0114. Mazdārziņa teritorija netiek apsaimniekota. 

2) 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. To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pašvaldības 
funkciju īstenošanai, pašvaldība var izmantot iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.  

3) Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta 5.daļu valstij vai pašvaldībai piederoša vai 
piekrītoša zemesgabala iznomāšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību 
reglamentē Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”.  Atbilstoši šo noteikumu: 
3.1) 15. un 16.2. punktiem informācijas publiskošana par zemes iznomāšanu nav obligāta, ja 
tiek iznomāti neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām 
zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma 
"Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam; 
3.2) 18. punktam nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos 
nodokļus. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz /dzēsts/ iesniegumu, Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 
13.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un Pārgaujas novada domes Attīstības komitejas 
11.06.2015. atzinumu (protokols Nr.6), 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 , NOLEMJ: 

         
1. Noslēgt ar /dzēsts/, personas kods /dzēsts/,  zemes nomas līgumu par īpašuma „Centrs” 

zemes  gabalā ar kadastra apzīmējumu esošā mazdārziņa Nr. 60, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, nomu no 01.07.2015 uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Noteikt lēmuma 1.punktā minētā mazdārziņa gada nomu maksu 1,42 eiro par 100 m2. 
3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas speciālistei zemes 

nomas jautājumos Daigai KŪRIŅAI  sagatavot lēmuma 1.punktā noteikto nomas līgumu.  
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 nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam „Pilskalni”, Straupe, Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
 
              Izvērtējot  Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas administrēšanas datiem Pārgaujas 
novada pašvaldībai piekrītošais nekustamais īpašums „Pilskalni”, Straupē, Straupes 
pagastā, Pārgaujas novadā,  kadastra Nr. 4282 004 0213  sastāv no viena zemes gabala 1.17 
ha platībā, turpmāk – NĪ Pilskalni. Uz zemes gabala atrodas divas  ēkas: dzīvojamā māja ar 
kadastra apzīmējumu 4282 004 0213 001 un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 
4282 004 0213 003, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā. Ēku lietotājs ir /dzēsts/.  

2) NĪ Pilskalni 01.09.2006. iznomāts /dzēsts/, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro 
daļu, kas nosaka, ka persona, kurai ir izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības, iegūst zemes 
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.  Nomas līgums ar /dzēsts/ noslēgts uz 5 
gadiem. 

3) Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”: 

3.1) 4. punktu, zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu 
var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju; 

3.2) 7.2. apakšpunktu, no 2010.gada 1.janvāra apbūvēta zemes gabala nomas maksu 
gadā nosaka– 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 

3.3) 7.1 punktu, nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos 
noteiktos nodokļus; 

3.4) 7.2 punktu, apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro 
gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir 
mazāka nekā 28 euro gadā; 

3.5) 9.punktu, nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku: 
3.5.1) ja uz zemes gabala atrodas tiesiskā valdītāja ēkas (būves), kuras saskaņā 

ar likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ir 
ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā; 

3.5.2) persona ir veikusi nelikumīgu būvniecību uz viņas lietošanā vai nomā 
esošo zemi; 

3.6) 10.punktu, apbūvētu zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma 
noslēgšanas dienu; 

3.7) 11.punktu, ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt 
nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma 
noslēgšanu. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pārgaujas novada domes Attīstības komitejas 

11.06.2015. atzinumu (protokols Nr.6), 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 , NOLEMJ: 

 
1. Noslēgt ar /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, zemes nomas līgumu no 01.07.2015. uz 5 

(pieciem) gadiem par nekustamo īpašumu „Pilskalni”, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 1.17 ha platībā ar kadastra Nr.4282 004 0213. 

2. Uzdot  Attīstības plānošanas nodaļas speciālistei zemes nomas jautājumos Daigai KŪRIŅAI  
sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu. 

3. Noteikt 1.punktā minētajā līgumā zemes nomniekam par pienākumu reģistrēt lietojumā 
esošās būves  ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0213 001 un 4282 004 0213 002 zemesgrāmatā. 
Līdz būvju reģistrēšanai zemesgrāmatā noteikt palielināto nomas maksu piemērojot koeficientu 1,5 



no 28 euro gadā. Pēc būvju ierakstīšanas zemesgrāmatā  noteikt zemes nomas maksu 28.00 euro 
gadā. 

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts 
nomnieka vainas dēļ, Pārgaujas novada pašvaldības  juriskonsultei  Inesei ZAĻAJAI sniegt prasību 
tiesā par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu.  

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

 

10.§ 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam „Vairodziņi”, 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 18.05.2015. saņēmusi /dzēsts/, personas kods 
/dzēsts/, deklarētā dzīvesvietas adrese /dzēsts/, Pārgaujas novads, iesniegumu, reģistrācijas Nr.4-
10.1/15/307-S, ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Vairodziņi”, kadastra Nr.4274 008 0262, 
Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā. 

 
Pārgaujas novada pašvaldība, izskatot /dzēsts/ iesniegumu, konstatēja: 

1) Nekustamais īpašums „Vairodziņi” Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra 
Nr.4274 008 0262, platība 1,45 ha, ir Pārgaujas novada pašvaldības valdījumā. Šī īpašuma 
lietošanas mērķis ir  lauksaimniecība – kods 0101. 

2) 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.  

3) Kārtību kādā notiek pašvaldībai piekrītošas mantas iznomāšana nosaka LR Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 „Noteikumu par publiskas personas zemes nomu”. 
Atbilstoši šo noteikumu: 
3.1)  15. un 17.punktam pēc personas ierosinājuma iznomāt var tikai to objektu, par kuru 
publicēta informācija; 
3.2) 18.3.apakšpunktam neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas maksa gadā 
ir - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 13. punktu un LR Ministru kabineta 30.10.2007. „Noteikumu par publiskas 
personas zemes nomu” Nr. 735 punkta apakšpunktu 18.3, /dzēsts/ iesniegumu un Pārgaujas 
novada domes Attīstības komitejas 11.06.2015. atzinumu (protokols Nr.6), 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 , 
NOLEMJ: 

 
1. Izsludināt pieteikšanos uz nekustamā īpašuma „Vairodziņi”, kadastra Nr.4274 008 0262, 

Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, nomas tiesībām, nosakot nomnieku pieteikšanās 
termiņu 15 ( piecpadsmit) dienas, sākot ar 29.06.2015. 

2. Informāciju par iznomājamo nekustamo īpašumu izvietot redzamā vietā Pārgaujas novada 
pašvaldības administratīvajā centrā un pagastu pārvalžu ēkās, mājaslapā 
www.pargaujasnovads.lv . Vairāku nomas pretendentu pieteikšanās gadījumā, Pārgaujas 
novada domes Pašvaldības īpašumu komisijai izstrādāt nomas tiesību izsoles noteikumus 
apstiprināšanai domē.  

3. Ja 1.punktā noteiktajā termiņā uz iznomājamo objektu neviens pretendents nepiesakās, 
nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu „Vairodziņi”, kadastra Nr.4274 008 0262, Raiskuma 
pagasts, Pārgaujas novads un noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem,  nosakot 
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . 

 

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 Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „Tērces” sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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) saņemts /dzēsts/, personas 
kods /dzēsts/, dzīvesvietas adrese: “/dzēsts/, Pārgaujas novads, 05.06.2015. iesniegums 
(Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-10.1/15/374-K), ar lūgumu atļaut atdalīt divus zemes gabalus ar 
kadastra apzīmējumiem 4280 007 0258, 4280 007 0259 no nekustamā īpašuma “Tērces”, Rozula, 
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra numurs 4280 007 0256. Atdalītajiem zemes gabaliem 
piešķirt nosaukumu “Mieži” un zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība.   

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
1) Nekustamais īpašums „Tērces” ar kadastra numuru 4280 007 0256, kopplatībā 4,117 ha, 

reģistrēts Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas Stalbes pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.1000 0003 3092 uz /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, vārda, kura sastāvā ir 
4 (četri) atsevišķi zemes gabali:  
1.1) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0256, platība 0,417 ha (platība pēc 

kadastrālās uzmērīšanas), uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 
4280 007 0256 001 un nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0256 
002; 

1.2) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0257, platība 1,0 ha (izpildot 
kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta); 

1.3) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0258, platība 2,2 ha (izpildot 
kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta); 

1.4) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0259, platība 0,5 ha (izpildot 
kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta). 

2) Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem zemes lietošanas mērķis 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0258 ir noteikts kā zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, no kuras lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme  2,1 ha un citas zemes 0,1 ha.  

http://www.pargaujasnovads.lv/


3) Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem zemes lietošanas mērķis 
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0259 ir noteikts kā zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, no kuras lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme  0,4 ha un zeme zem ceļa 0,1 ha.  

4) Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 27.06.2013. apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk tekstā –Teritorijas 
plānojums) atdalāmajiem zemes gabaliem  ar kadastra apzīmējumiem 4280 007 0258, 4280 
007 0259 plānotā, atļautā izmantošana ir noteikta kā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 

5) Tiesības sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma 
objektos prezumē Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33.pants, nosakot, 
ka nekustamo īpašumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, veido un tā sastāvu 
groza, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas. 

6) Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2., 23.2., punktu pēc nekustamā īpašuma sadalīšanas neapbūvētam zemes 
gabalam, kas atrodas teritorijā, kuram atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies 
spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka un maina atbilstoši 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai, atļautajai 
izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams. 

7) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma 
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 
nekustamā īpašuma sastāvā esošs zemes gabals vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.  

8) Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas dokumentu veidā, saskaņā ar Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantu un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 
Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3., 40. punktu, sniedzamas Valsts zemes 
dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, /dzēsts/ 05.06.2015. iesniegumu un Pārgaujas novada domes 
Attīstības komitejas 11.06.2015. atzinumu (protokols Nr.6), 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 , 
NOLEMJ: 

 
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Tērces”, kadastra numurs 4280 007 0256, kas atrodas 

Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, divus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 4280 
007 0258, platība 2,2 ha, un 4280 007 0259, platība 0,5 ha, veidojot jaunu nekustamo 
īpašumu. 

2. Saglabāt atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 4280 007 0258 un 4280 
007 0259 zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 0101); 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu: “Mieži”, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads. 

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 

iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 
4.2. /dzēsts/, dzīvesvietas 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). 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032006062000496&Req=0101032006062000496&Key=0103012002052232777&Hash=


 
 

12.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta 

nekustamajam īpašumam „Dimdas” 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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)  10.06.2015. saņemts  SIA 
”TOPOPROJEKTS”, reģistrācijas numurs 42103041630, biroja adrese: Klāva Ukstiņa iela 8, Liepāja, 
08.06.2015. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-7.1/15/780-T) ar lūgumu, saskaņā ar 
2.PIELIKUMU: 

1) apstiprināt zemes ierīcības projektu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam 
īpašumam „Dimdas”, kadastra Nr. 4274 011 0015, zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 4274 011 0015; 

2) saglabāt plānotajam zemes gabalam ar platību 37,4 ha  nosaukumu “Dimdas” un 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;  

3) piešķirt plānotajam zemes gabalam ar platību 0,3 ha nosaukumu “Dimdas A” un 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījumu joslā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas 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 „Dimdas”, kadastra Nr. 4274 011 0015, 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 011 0015, atdalāmo projektēto zemes gabalu ar 
platību 0,3 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.punkta 9.6. apakšpunktu 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  02.06.2015. 
saskaņojums.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas 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., 31. 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. 
punkta 16.1. apakšpunktu, 35. punktu, Pārgaujas novada domes Attīstības komitejas 11.06.2015. 
atzinumu (protokols Nr.6), 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 , NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā 

īpašuma „Dimdas”, kadastra Nr. 4274 011 0015, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
4274 011 0015, robežu sadalīšanu atbilstoši  2.  PIELIKUMAM. 

2. Saglabāt 3. PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 37.4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) un 
ar to funkcionāli saistītajām ēkām (kadastra apzīmējumi 42740110015001, 



42740110015002, 42740110015003, 42740110015004, 42740110015005, 
42740110015006, 42740110015007,)  nosaukumu, adresi „Dimdas”, Raiskuma pagasts, 
Pārgaujas novads un lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 0101). 

3. Piešķirt 2. PIELIKUMĀ projektētajam zemes gabalam Nr. 2 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 0,3 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
nosaukumu “Dimdas A” 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). 

 
 

13.§ 
Par Pārgaujas novada domes 23.04.2015. lēmuma (protokols Nr.4, 19.§) atcelšanu 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 22.05.2015. saņemts /dzēsts/, personas 
kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/, Pārgaujas novads, iesniegums (reģistrācijas Nr.4-
10.1/15/327-K), kurā /dzēsts/  norāda, ka atsakās no piešķirtās dzīvojamās platības /dzēsts/, 
Pārgaujas novads.  

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

1) /dzēsts/  ar Pārgaujas novada domes 26.09.2013. lēmumu (protokols Nr.12, 15.§) tika piešķirta 
dzīvojamā platība un noslēgts 14.10.2013. līgums Nr.PN/1-50/13/3 par dzīvojamās telpas īri /dzēsts/, 
Pārgaujas novads. 

2) /dzēsts/  10.04.2015. iesniedza Pašvaldībā iesniegumu, kurā lūdz rast iespēju grozīt īres līgumu, 
mainot izīrējamo dzīvojamo platību /dzēsts/, Pārgaujas novadā, pret dzīvojamo platību “Rozulas skolas 
internāts’’-4, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.  

3) Ņemot vērā /dzēsts/  iesniegumu un izvērtējot tajā minētos apsvērumus, Pārgaujas novada 
dome ar 23.04.2015. lēmumu (protokols Nr.4, 19.§) (turpmāk – Lēmums) nolēma, ka ir izbeidzams ar 
/dzēsts/  14.10.2013. noslēgtais līgums Nr.PN/1-50/13/3 par dzīvojamās telpas īri /dzēsts/ , 
Pārgaujas novads un noslēdzams jauns īres līgums par dzīvojamās platības “Rozulas skolas internāts’’-
4, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, īri. 

4) /dzēsts/  22.05.2015. Pašvaldībā iesniedza iesniegumu, ar kuru atsakās no piešķirtās 
dzīvojamās platības “Rozulas skolas internāts’’-4, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.  

5)  Saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 4.panta pirmo daļu, 
pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumā tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušām personām.  

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 10.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka 
persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu 
iesniegumu. 

6) Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 1.punkts noteic ka adresātam labvēlīgu 
tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja tiesību norma paredz administratīvā akta atcelšanu vai 
administratīvais akts ietver tā atcelšanas atrunu.  



Atceļot labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu, jābūt skaidram mērķim, kas ar atcelšanu jāsasniedz. 
Jāpārbauda, vai ar administratīvā akta atcelšanu šo mērķi var sasniegt. 

Ņemot vērā, ka ar Pārgaujas novada domes 26.09.2013. lēmumu (protokols Nr.12, 15.§) /dzēsts/  
tika piešķirta dzīvojamā platība un 14.10.2013. noslēgts līgums Nr.PN/1-50/13/3 par dzīvojamās 
telpas īri /dzēsts/ , Pārgaujas novads, bet /dzēsts/  atsakās no piešķirtās dzīvojamās platības,  tad 
Lēmums par piešķirto dzīvojamo platību ir atceļams.  

Tomēr, lai tiktu sasniegts mērķis atceļot šo administratīvo aktu un /dzēsts/  saņemtu palīdzību, kā 
arī nepasliktinot personas stāvokli, ir atstājams spēkā ar /dzēsts/  14.10.2013. noslēgtais līgums 
Nr.PN/1-50/13/3 par dzīvojamās telpas īri /dzēsts/ , Pārgaujas novads. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 10.panta pirmās daļas 4.punktu, 
Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 1.punktu, Agritas KIRŠAS iesniegumu un 
Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 11.06.2015. 
atzinumu (protokols Nr.5), 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 , NOLEMJ: 

 
1.   Atcelt Pārgaujas novada domes 23.04.2015. lēmumu (protokols Nr.4, 19.§) pilnībā. 
2. Atstāt spēkā ar /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, 14.10.2013. noslēgto līgumu Nr.PN/1-

50/13/3 par dzīvojamās telpas īri /dzēsts/ , Pārgaujas novads. 
3. Lēmuma izpildi uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai DRUBIŅAI.  

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). Lēmums stājas spēkā 
ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par 
paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā). 
 
 

14.§ 
Par /dzēsts/  izslēgšanu no Pārgaujas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanā  

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
 

Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) 02.06.2015. 
saņēmis /dzēsts/, personas kods /dzēsts/,deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/, Pārgaujas novads, 
iesniegumu (reģistrācijas Nr.4-10.3/15/357-U), kurā /dzēsts/  norāda, ka atsakās no piešķirtās 
dzīvojamās platības /dzēsts/, Pārgaujas novads.  

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

1) Pārgaujas novada dome ar25.09.2014.lēmumu (protokols Nr.10, 15.§) /dzēsts/  iekļāva 
Pārgaujas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās 
kārtas rindā ar 3.kārtas numuru un piešķīra dzīvojamo platību “Pavasari’’-9, Kūdums, 
Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads uz 3 gadiem. Lēmums noteica pienākumu 1 mēneša 
laikā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. 

2) /dzēsts/  02.06.2015. Pārgaujas novada pašvaldības Sociālajā dienestā  iesniedza 
iesniegumu, ar kuru atsakās no piešķirtās dzīvojamās platības /dzēsts/, Pārgaujas novads.  

3) Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 10.panta trešā daļa noteic, ka ne 
vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz 
tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums. 

4) Pārgaujas novada pašvaldība 04.06.2015. nosūtīja /dzēsts/  paziņojumu Nr.4-
10.3/15/896 par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās 
kārtas rindas. 



5) Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 10.panta pirmās daļas 
4.punktu un otro daļu, persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā atsakās no 
palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu. Lēmumu par personas izslēgšanu no 
palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
10.panta pirmās daļas 4.punktu un Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas 11.06.2015. atzinumu (protokols Nr.5), 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 , 
NOLEMJ: 

 
1. Izslēgt /dzēsts/ , personas kods /dzēsts/ , deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, Pārgaujas 

novads, no Pārgaujas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās 
kārtas rindas ar 3.kārtas numuru. 

2.  Lēmuma izpildi uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai DRUBIŅAI. 
 
           
 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc  juridiskās adreses). 
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā ierakstīts  pasta 
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā  pēc tā nodošanas pastā). 

 
 
 

15.§ 
Par nolikuma „Par Pārgaujas  novada pašvaldības konkursu “Gada pedagogs”” 

apstiprināšanu 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
IZSAKĀS:A.LAPSIŅŠ, I.KALNIŅŠ, M.DRUBIŅA, I.KALNIŅŠ 
 

Lai motivētu Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestāžu radoši strādājošo pedagogu 
darbu un celtu pedagoga profesijas prestižu, novērtētu skolotāju ieguldījumu skolas tēla veidošanā 
un izteiktu atzinību skolotāju aktivitātei mērķtiecīgā un sistemātiskā savas profesionalitātes un 
kompetences pilnveidošanā un zināšanu ieguldījumu izglītojamo izglītības kvalitātes 
paaugstināšanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, 21. panta pirmās daļas 23. Punktu un  Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas 11.06.2015. atzinumu (protokols Nr.5), Pārgaujas novada dome, 
atklāti balsojot : PAR- 7 (Juris BALTGALVIS, Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Jānis PLŪME, 
Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Alfs LAPSIŅŠ), 
NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt nolikumu “Par Pārgaujas novada pašvaldības konkursu “Gada pedagogs’’’’, 
saskaņā ar 3. PIELIKUMU. 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektori Marutu 
DRUBIŅU.  

 

 
 

16. § 
Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi  

Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā centrā 



ZIŅO: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 
IZSAKĀS: J.BALTGALVIS, M.DRUBIŅA, I.KALNIŅŠ 
Deputātiem vairāk jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto 

lēmuma projektu. 
 

Saskaņā ar  likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 56.pantu un Ministru kabineta 
26.05.2015. noteikumiem Nr.260 (stājās spēkā 06.06.2015.) noteikta kārtība, kādā Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību 
attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros paredzētās apropriācijas 919 739 euro apmērā 
piešķir pašvaldībām  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei - 89 
novadu attīstības centros un 21 reģionālās attīstības centrā 2015.gadā.   

Vienoto klientu klātienes apkalpošanas centru izveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju un 
uzņēmēju vajadzībām, kā arī vienas pieturas aģentūras principam atbilstošu publisko pakalpojumu 
klātienes sniegšanas organizēšanu, veicinot optimālu valsts pakalpojumu pieejamību visā valsts 
teritorijā. Centru izveide nodrošinās vairāku valsts institūciju – Lauku atbalsta dienesta, Uzņēmumu 
reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta  pakalpojumu 
pieejamību vienuviet, t.i. pašvaldībā, klientiem dodot iespēju iesniegt nepieciešamos dokumentus 
maksimāli tuvu dzīvesvietai, kā arī saņemt konsultācijas par konkrēto iestāžu darbību noteiktos 
jautājumos. Vienoto klientu apkalpošanas centrā, kuri atrodas novadu attīstības centros tiks 
piedāvāts minimālais pakalpojumu grozs, kas ir vienāds visām 89 Latvijas pašvaldībām. 

Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumu Nr.260 3.punkts paredz, ka lai pašvaldība 
saņemtu valsts budžeta dotāciju, kas paredzēta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centra izveidei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai jāiesniedz pieteikums ar 
pielikumā esošu pašvaldības domes lēmumu  par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
pašvaldībā, kā arī  apliecinājums par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 30% apmērā, kas 
iekļaujams centra izveidošanas izmaksās. Ministru kabineta 26.05.2015 noteikumu Nr.260 3.daļas 
6.punktā norādīts, ka izveidošanas izmaksām paredzētais vienreizējais finansējums no valsts 
budžeta dotācijas novadu attīstības centriem sastāda līdz 10 000 euro, kas veido 70%. 
 Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, 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 , NOLEMJ: 

 
1. Izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Pārgaujas 

novada pašvaldības administratīvajā centrā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, 
Pārgaujas novadā. 

2. Lai saņemtu valsts budžeta dotāciju Lēmuma 1.punktā minētā centra izveidei, 
iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:  (1) pieteikumu 
valsts budžeta dotācijas saņemšanai; 
(2) pašvaldības domes lēmumu par Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā; 
(3) pašvaldības īpašumā esoša infrastruktūras objekta telpu plānus Valsts un 

pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, pielāgošanai, 
projektēšanai un būvdarbu veikšanai; 

(4) Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai 
pielāgošanas un uzturēšanas izmaksu aprēķinu un apliecinājumu par 
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu saskaņā ar 26.05.2015 MK noteikumu 
Nr.260 1.pielikumu. 

Augstāk minētā dokumentācija ministrijai jāiesniedz 30 darba dienu laikā pēc 
Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumu Nr.260 spēkā stāšanās. 

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Baibai 
ZVEJNIECEI nodrošināt lēmuma 2.punkta izpildi norādītājos termiņos.  

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



 
 

 
17.§ 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM 

ZIŅO: I.KALNIŅŠ, domes priekšsēdētāja vietnieks 
IZSAKĀS:A.LAPSIŅŠ, I.KALNIŅŠ 
Deputātiem vairāk jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma 
projektu. 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā saņemts domes priekšsēdētāja Hardija VENTA iesniegumus ar 

lūgumu piešķirt atvaļinājumu sākot ar šā gada 29. jūniju līdz 16. jūlijam ieskaitot.  
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. 
Panta pirmo daļu, Pārgaujas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē apstiprinātā nolikumu 
„PĀRGAUJAS NOVADA DOMES DEPUTĀTU ATLĪDZĪBAS NOLIKUMS” (prot. Nr. 16., 5. §) punktiem 
2.3. un. 3.1. un  domes priekšsēdētāja Hardija VENTA iesniegumu, 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 , 
NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM neizmantoto ikgadējā atvaļinājumu un 
ikgadējā atvaļinājuma daļu sākot ar 2015. gada 29. jūniju  līdz 16. jūlijam  ieskaitot 1 kalendāro 
nedēļu un 1 dienu  par  darba periodu no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 31. martam un 1 
kalendāro nedēļu un 3 dienas par darba periodu no  2014. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 31. 
martam.   

2. Uzdot: 
2.1.  Finanšu nodaļai (vadītāja L.MEDNE), aprēķināt H.VENTAM  atvaļinājuma naudu un 

vienreizēju pabalstu 50% apmērā no viņam noteiktās amatalgas un izmaksāt to tuvākajā 
darba samaksas izmaksas dienā. 

2.2. domes priekšsēdētāja pienākumus šajā lakā veikt domes priekšsēdētāja vietniekam 
Imantam KALNIŅAM. Aizvietojot priekšsēdētāju Domes priekšsēdētāja vietnieka 
mēnešalga tiek noteikta Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā 
publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots 
pilnos eiro (t.i., ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta 
sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu  2.50. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos eiro.  

 
 

18.§ 
Par Pārgaujas novada pašvaldības Logo konkursa rezultātiem 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: B.ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2015.gada 19.marta lēmumu “Par Pārgaujas 
novada pašvaldības LOGO konkursa nolikumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.3, 18.§), lai 
veicinātu Pārgaujas novada atpazīstamību, veidotu vienotu un pievilcīgu novada vizuālo tēlu, kā arī 
sekmētu sabiedrības iesaistīšanos novada ilgtspējīgas vīzijas un esošo vērtību apzināšanā, 
15.06.2015. noslēdzies pašvaldības LOGO konkurss. Konkursā piedalījās 17 autori, piedāvājot 
vairāk kā 20 logo idejas. Iesniegtie darbi tika vērtēti divās kārtās.  
 Pēc konkursa darbu vērtēšanas komisijas 15.06.2015 lēmuma (15.06.2015. protokols par 
LOGO konkursa rezultātiem), kā arī pamatojoties uz konkursa nolikuma (19.03.2015. domes 
lēmums, sēdes protokols Nr.3, 18.§) 7.daļu, kas nosaka Konkursa darbu vērtēšanas un apbalvošanas 
kārtību, un pamatojoties uz pašvaldības Atzinības piešķiršanas nolikumu (30.06.2011. domes 
lēmums, sēdes protokols Nr.7, 11. §), tiek ierosināts piešķirt atzinības rakstus “Par ieguldījumu 



Pārgaujas novada attīstības veicināšanā”, kā arī izsniegt naudas balvas konkursa laureātiem – pirmo 
trīs vietu ieguvējiem: 

(1) Atim IZANDAM (1.vieta) – 100 euro; (2) Nilutai BAHMANEI (2.vieta) – 50 euro; (3) Guntai 
URBANOVIČAI – 50 euro (3.vieta).  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. punktu un 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  Pārgaujas novada domes 19.03.2015. 
apstiprināto LOGO konkursa nolikumu (sēdes protokols Nr.3, 18.§), un Pārgaujas novada domes 
30.06.2011. apstiprinātā (protokols Nr.7, 11.§) Atzinības piešķiršanas nolikuma 3.1.punktu, 
2.1.2.apakšpunktu (sēdes protokols Nr.7, 11. §), kā arī pamatojoties uz konkursa darbu vērtēšanas 
komisijas 15.06.2015. ierosinājumu (15.06.2015. protokols par LOGO konkursa rezultātiem), 
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 , NOLEMJ: 

 
1. Izsniegt atzinības rakstus “Par ieguldījumu Pārgaujas novada attīstības veicināšanā”  

pirmo trīs vietu ieguvējiem Pārgaujas novada pašvaldības LOGO konkursā: 
Atim IZANDAM (1.vieta) 
Nilutai BAHMANEI (2.vieta) 
Guntai URBANOVIČAI (3.vieta) 

2. Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja Līga MEDNE) izmaksāt naudas 
balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem Pārgaujas novada pašvaldības LOGO konkursā: 
100 euro – 1.vietas ieguvējam 
50 euro – 2.vietas ieguvējam 
50 euro – 3.vietas ieguvējam 

3. Apbalvot konkursa laureātus un uzvarētāju Pārgaujas novada svētku laikā 2015.gada 
jūlijā, kā arī svinīgi un oficiāli atklāt sabiedrībai pašvaldības logo. 

4. Noslēgt beztermiņa līgumu ar 1.vietas ieguvēju par idejas oriģinalitāti un autentiskumu, 
kā arī par logo turpmāku izmantošanu, izplatīšanu bez ierobežojumiem pašvaldības 
darbā. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītājai Baibai ZVEJNIECEI. 

 
 
 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma “ /dzēsts/,  Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas 
parāda piedziņu 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: L.MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
 
  Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk tekstā vajadzīgajā locījumā Pašvaldība) konstatējusi, 
ka Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.93 zvērinātas tiesas izpildītāja Vineta RISEVA  27.05.2015 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludinātā izsolē atrodas lieta par /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, 
piederošo nekustamo īpašumu Raiskuma pagasta Pārgaujas novada /dzēsts/ kadastra /dzēsts/  
(turpmāk tekstā vajadzīgajā locījumā ). 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju par nekustamā īpašuma /dzēsts/ nodokļu 
aprēķinu un ar lietu saistītos apstākļus, Pārgaujas novada dome konstatēja sekojošo:  

Saskaņā ar LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”( turpmāk tekstā likums) 1.panta 
pirmo daļu ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas 
Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot – zemi, 
ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā nereģistrētas, bet ekspluatācijā nodotas. 



  Saskaņā ar Likuma 3. Panta pirmās daļas 1.punktu nekustamā īpašuma nodokļa likme no, 
2010 gadā 1.5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. 

Saskaņā ar Likuma 3.panta trešo daļu nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā 
īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa uz taksācijas gada 01.janvāri. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts 
zemes dienests atbilstoši “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” prasībām. 

Saskaņā ar Likuma 9.panta pirmo un otro daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir 
atbildīgs par nodokļu pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā, noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, 
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā 
atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”. 

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”15. panta pirmās daļas 2. punktu nodokļa 
maksātāju pienākums ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts zemes dienesta iesniegtajiem nekustamā īpašuma 
nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstiem /dzēsts/   par īpašumu 
/dzēsts/ ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis : 

2015.gadā par zemi EUR 64.20 un 15.01.2015 nosūtīts paziņojums Nr.15-2721 
Nodokļu samaksa nav veikta paredzētajos termiņos.  

  Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
10.pantā un LR likuma “par nodokļiem un nodevām”37. pantā noteiktajā kārtībā nav apstrīdēts. 

Parāds 16.06.2015 par zemi ir EUR 33.09 (trīsdesmit trīs eiro un 09 centi), t.sk. par zemi 
EUR 32.21,un nokavējuma nauda EUR 0.88. 
  Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas 11.punktu, 
Pašvaldībai kā nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt likumā noteiktā termiņā nenomaksāto 
Pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādu, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus bezstrīda 
kārtībā, tādejādi LR “Administratīvā procesa likuma” 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums daļā 
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligātu administratīvo aktu , un 
tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērums. 
 
   Pamatojoties uz iepriekš minēto, LR Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo 
un trešo daļu, 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 , NOLEMJ: 

 
 
1. Piedzīt no /dzēsts/ , personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, Priekuļu novads, 

LV-4101, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 33.09 EUR (trīsdesmit trīs eiro un 09 centi) pēc 
stāvokļa uz 16.06.2015, bezstrīda kārtībā piedziņu vēršot uz jebkuriem piederošiem naudas 
līdzekļiem, kā arī piederošo nekustamo īpašumu, ja /dzēsts/  nav kustamās mantas vai ar 
pārdodamo kustamo mantu nevar segt visu nokavēto nodokļu maksājumu. 

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

Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža,  var pārsūdzēt Administratīvās tiesas 
Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13 a, Valmierā. 
 

 
20.§ 

Par Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma  
“Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2015”  

nolikuma apstiprināšanu 

 
ZIŅO: B.ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 24. un 27.punktu, lai sekmētu Pārgaujas novada teritorijas sakopšanu, veicinātu novada 



iedzīvotāju un uzņēmēju labo gribu saimniekot videi draudzīgi, kā arī lai noskaidrotu un godinātu 
sakoptākās un videi draudzīgākās lauku sētas, saimniecības, ģimeņu māju ciematu, uzņēmumu vai 
iestāžu, daudzīvokļu māju teritorijas 2015.gadā, 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 , NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta 

Pārgaujas novadā 2015” nolikumu saskaņā ar 4.. PIELIKUMU 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Pārgaujas novada domes 20.03.2014. lēmumu (protokols Nr. 4, § 

9.) “Par Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas 

novadā 2014” nolikuma apstiprināšanu”. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Pārgaujas novada Attīstības plānošanas nodaļas 

vadītāju Baibu ZVEJNIECI  

 
 

Sēdes vadītājs nosaka nākošās domes sēdes laiku: 23.jūlijs, plkst.15.oo, Stalbē; komiteju sēdes 
16.jūlijā. 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 16.05 
 
Sēdes vadītājs            Imants KALNIŅŠ 
 
Protokolēja             Ilze KALNIŅA 

 
 
 
Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, 
19.06.2015. 

 
 
 

1. PIELIKUMS 
Pārgaujas novada domes  

19.06.2015. lēmumam (protokols Nr. 6.,7.§) 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 

Grozījumi Pārgaujas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 13.punktu un 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8.panta pirmās daļas 3.punktu,  
15.panta trešo daļu, 39.panta pirmo daļu 

 
 

1. Izdarīt Pārgaujas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā: 
 
“42. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 



42.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un 
uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī 
izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā; 

42.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe", ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 
42.1punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu; 

42.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 42.1punktu pašvaldībai sniegto 
informāciju un aprēķinu.” 

 
1.2. Papildināt noteikumus ar 42.1punktu  šādā redakcijā: 
 
“42.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.aprīlim ir 

pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves 
atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski 
apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir 
mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski 
apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā 
maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams 
precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.” 

 
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. 
 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr.6 
„Grozījumi Pārgaujas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 

„Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas novadā”” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu  
projekta  nepieciešamības 
pamatojums 

Nepieciešams precizēt Pārgaujas novada domes 

2011.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.14 

„Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas 

novadā” (turpmāk – SN) punktus, kas regulē atkritumu 

apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību, ievērojot 

Valsts kontroles 20.01.2015.  revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-

14-11/2014 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību 

aktu prasībām” (turpmāk – VK ziņojums) norādes. VK 

ziņojuma 51.punktā ietverts ieteikums – lai nodrošinātu 

pamatotu izdevumu par atkritumu apglabāšanu 

iekļaušanu, atkritumu radītāju, tajā skaitā iedzīvotāju, 

rēķinos, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ZAAO”, kā 

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

atkritumu apsaimniekotājam, veicot mērījumus un 

novērojumus, attiecībā uz poligona tarifu noteikt 

faktiskajai situācijai atbilstošu pārrēķinu koeficientu no 

atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un rosināt 

samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu 

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

pašvaldībās. 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.PIELIKUMS 
Pārgaujas novada domes  

19.06.2015. lēmumam (protokols Nr. 6., 15.§) 
 
 

Nolikums „Par Pārgaujas  novada pašvaldības konkursu “Gada pedagogs”” 
 

Ņemot vērā VK ziņojumā ietvertās norādes,  lai 

nodrošinātu pamatotu izdevumu par atkritumu 

iekļaušanu iedzīvotāju rēķinos,  vienlaikus apzinoties, ka 

gan atkritumu svara un tilpuma attiecība, gan apglabāto  

atkritumu īpatsvars apglabāšanai nodotajā atkritumu 

masā var būt mainīgs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„ZAAO”, ierosināja turpmāk nenoteikt pārrēķina 

koeficientus saistošajos noteikumos, bet atspoguļot tos 

sabiedrības iesniegtajā maksas aprēķinā. 

2. Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 

Pieņemot šos SN, tiks  grozīts Pārgaujas novada domes 
2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Atkritumu apsaimniekošana noteikumi Pārgaujas 
novadā” atkritumu apsaimniekošanas maksas 
noteikšanas kārtība.  

 
3. Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā ietekme 
uz pašvaldības budžetu 

SN  īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas, darba vietas. Veicot minētās izmaiņas 
kopējais maksas apmērs par atkritumu apsaimniekošanu 
nemainīsies.  

4. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Veicot minētās izmaiņas kopējais maksas apmērs par 
atkritumu apsaimniekošanu nemainīsies. 

5. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 
uz administratīvajām 
procedūrām   

Institūcija, kurā persona var vērsties SN piemērošanā ir 
Pārgaujas novada pašvaldība un  sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „ZAAO”. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  
Saistošo noteikumu 
projektu 

SN izstrādes  procesā konsultācijas ar privātpersonām 
nav notikušas. 
SN un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Pārgaujas 
novada pašvaldības mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv 
un pēc atzinumu saņemšanas no ministrijas - publicēts 
vietējā laikrakstā „Pārgaujas novada vēstis”. Personu 
izteikto priekšlikumu vai iebildumu gadījumā, 
būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
tiks vērtēti vai iekļaujami   SN. 

http://www.pargaujasnovads.lv/


Izdoti, pamatojoties uz likuma  
„Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu 

 
 
 

I.Vispārīgie jautājumi 
 

1. Nolikums “Par Pārgaujas novada pašvaldības konkursu “Gada pedagogs’’’’ nosaka kārtību, kādā 
tiek pieteikti pedagogi konkursam „Gada pedagogs” (turpmāk – Konkurss), izveidota pretendentu 
vērtēšanas komisija, noteikts konkursa uzvarētājs, konkursa balva, pasniegšanas veids un laiks. 
2. Konkursu balvas piešķiršanai organizē Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība). 
3. Konkursa mērķis ir motivēt Pašvaldības izglītības iestāžu radoši strādājošo pedagogu darbu un 
celt pedagoga profesijas prestižu. Gada pedagoga titula  piešķiršanas mērķis – novērtēt skolotāju 
ieguldījumu skolas tēla veidošanā un izteikt atzinību par skolotāju aktivitāti mērķtiecīgā un 
sistemātiskā savas profesionalitātes un kompetences pilnveidošanā un zināšanu ieguldījumu 
izglītojamā izglītības  kvalitātes paaugstināšanā.  
4. Pašvaldība katru gadu, līdz 1.septembrim izsludina Konkursu informatīvajā izdevumā „Pārgaujas 
novada vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.pargaujasnovads.lv. 
 

II. Balva 
 

5. Balva – Pašvaldības atzinība  un naudas balva 350 EUR (trīs simti piecdesmit euro) apmērā, kā 
arī apbalvojuma “Gada pedagogs“ iegūšana par iepriekšējo mācību gadu periodā no 1.septembra 
līdz 31.augustam.  
6. No katras Pašvaldības izglītības iestādes (Stalbes vidusskola, Straupes pamatskola, Raiskuma 
internātpamatskola – rehabilitācijas centrs) tiek izvirzīts viens pedagogs.  
7. Uz Balvu var pretendēt viens no izvirzītajiem pedagogiem – par augstu profesionālo meistarību, 
kas veicina katra izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu mācību metožu ieviešanu, jaunu, 
kvalitatīvu mācību un metodisko līdzekļu izstrādāšanu, nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem 
mācībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā, par sasniegumiem jaunatnes audzināšanā, par 
pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, ieguldījumu mācību iestādes un novada izglītības attīstībā. 
8. Apbalvojumu “Gada pedagogs“ var saņemt atkārtoti, ja kopš apbalvojuma iegūšanas brīža ir 
pagājuši vismaz 3 (trīs) kalendārie gadi.  
 

III. Pretendentu izvirzīšana 
 

9. Balvas  piešķiršanai var tikt izvirzīts Pašvaldības  izglītības iestādes pedagogs. 
10. Pretendentu izvirzīšana Konkursam  notiek līdz 20.septembrim. 
11. Pretendentus Konkursam izvirza izglītības iestāžu direktori, ņemot vērā sekojošus kritērijus:  
11.1. skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu  starpnovadu, valsts un starptautiskajās olimpiādēs, 
skatēs, konkursos, sacensībās un mācībās  iepriekšējā mācību gadā;  
11.2. būtisks ieguldījums pedagoģiskā un/vai metodiskā darba procesā – inovatīva ideju realizācija 
un  problēmsituāciju risināšana; 
11.3. sadarbība ar citām novada, valsts vai ārzemju skolām;  
11.4. inteliģentu un cieņpilnu attiecību veidošanas prasme ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem.  

IV. Pieteikumu izskatīšana  

12. Iesniegtos pieteikumus Konkursam izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības izveidota 
Apbalvošanas komisija (turpmāk – Komisija), ne vēlāk kā līdz katra gada 10.oktobrim. 
13. Komisija sastāv no vismaz 5 (pieciem) locekļiem, Komisijas sastāvā iekļaujot pārstāvjus no 
Pašvaldības un Pašvaldības izglītības iestādēm: 
      13.1. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs (Komisijas        
       priekšsēdētājs); 
      13.2. Izglītības iestāžu direktoru vietnieki izglītības jomā ( 3 gab.); 
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      13.3. Izpilddirektore. 
14. Visiem Komisijas locekļiem ir balsstiesības. Katram Komisijas loceklim ir 1 (viena) balss. Ja 
balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.  
15. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes protokolē Pašvaldības lietvede.  
16. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem. Komisija 
lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, kas nozīmē, ka lēmums ir pieņemts, ja par to ir 
nobalsojuši vairāk kā puse no klātesošo Komisijas locekļu skaita. 
17. Konkursa uzvarētāju, kam tiks piešķirta Balva, Komisija apstiprina ar lēmumu.   
18. Komisijai ir tiesības: 
18.1.  neizvirzīt nevienu pretendentu un nepiešķirt Balvu, ja neviens no pretendentiem nav atzīts 
par atbilstošu Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām; 
18.2. lemt par veicināšanas balvas piešķiršanu izvirzītajiem kandidātiem līdz 100 EUR (viens simts 
eiro) apmērā. 
19. Komisija var pieprasīt papildus informāciju no iesniedzēja par apbalvošanai pieteikto 
pretendentu. 

V. Publicitāte 

20. Šis nolikums un Komisijas lēmums par Balvas piešķiršanu, tiek publicēti Pašvaldības mājas lapā 
www.pargaujasnovads.lv un Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pārgaujas novada vēstis’’. 

VI. Konkursa uzvarētāju apbalvošana 

21. Balvu, par apbalvojuma “Gada pedagogs“ nolikuma 7.punktā norādītajiem sasniegumiem 
pasniedz vienu reizi gadā, Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā. 

 
VII. Noslēguma jautājums 

22. Konkursa “Gada pedagogs’’ nolikumu apstiprina, grozījumus tajā izdara, to atceļ vai atzīst par 
spēku zaudējušu – ar Pārgaujas novada dome ar lēmumu. 

 
 
 

Pielikums 
konkursa “Gada pedagogs” nolikumam 

 
PIETEIKUMS  

„GADA PEDAGOGS” 
 

Izglītības iestādes nosaukums   

Pretendenta vārds, uzvārds  

Pretendenta dzimšanas dati  

Darba stāžs iestādē  

Kopējais pedagoģiskā darba stāžs  

Pamatojums balvas piešķiršanai (ne vairāk kā 350 vārdi, aprakstot 11.punktā visus 

minētos kritērijus)  

11.1. 

11.2. 
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11.3. 

11.4. 

Citi īpaši sasniegumi 

 

 

 

 
 
 

4.PIELIKUMS 
Pārgaujas novada domes  

19.06.2015. lēmumam (protokols Nr. 6., 20.§) 
 
 

 
Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma 

,,Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2015”  
N O L I K U M S 

 
1. Pasākumu ,,Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2015” rīko Pārgaujas novada 

pašvaldība sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk - ZAAO). 

2. Pasākuma mērķis:  
2.1. sekmēt Pārgaujas novada teritorijas sakopšanu; 
2.2. veicināt novada iedzīvotāju un uzņēmēju labo gribu saimniekot videi draudzīgi; 
2.3. celt iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu novadu, kā arī palielināt novada 

atpazīstamību. 

3. Pasākuma uzdevums:  
3.1. novērtēt lauku sētas, lauku saimniecības, ģimeņu mājas ciematos, uzņēmumus, iestādes, 

daudzdzīvokļu mājas pēc sakoptības un videi draudzīgas saimniekošanas kritērijiem; 
3.2. noslēguma sarīkojumā – Saimniekballē, kā arī informatīvajos materiālos, „Pārgaujas 

Novada Vēstis” un mājas lapā www.pargaujasnovads.lv popularizēt augstāk novērtētās 
sētas un pagalmus, to saimnieku veikumu 2015.gadā. 

4. Vērtējuma objekti:  
4.1. Vērtēšanas komisijas vērtē pēc jebkura novada iedzīvotāja vai pašvaldības ieteikuma: 

4.1.1.  lauku sētas; 
4.1.2.  lauku saimniecības; 
4.1.3.  ģimeņu māju ciematos teritoriju; 
4.1.4.  uzņēmumu vai iestāžu teritoriju; 
4.1.5.  daudzdzīvokļu māju teritoriju. 

5. Vērtēšanas kritēriji:  
5.1. teritorijas sakoptība (piebraucamais ceļš, grāvmalas, pagalms, apstādījumi, dārzs, atpūtas 

vieta); 
5.2. videi draudzīga saimniekošana (atkritumu konteinera atrašanās vieta, komposta vieta, 

atkritumu šķirošana ikdienā, līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA “ZAAO”, 
energoefektīvi risinājumi u.c.); 

5.3. atpazīstamība un iekļaušanās novada saziņā (mājas nosaukums, tā noformējums, 
pastkastītes pieejamība pastniekam, karoga masts, norāde pie iebraucamā ceļa); 

5.4. radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā.  
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6. Lauku saimniecībām papildus: 
6.1. saimnieciskā sektora izvietojums un stāvoklis (kūts, saimniecības ēkas apkārtne, mēslu 

krātuve, tehnikas laukums); 
6.2.  ja saimniecībā ir lopbarības plēves, kā tās tiek utilizētas. 

7. Ģimeņu mājām ciematos papildus: 
7.1. mājas numura vai nosaukuma redzamība no ielas. 

8. Iestādēm un uzņēmumiem papildus: 
8.1. ēkas vizuālais izskats, nosaukuma, izkārtnes, logo u.c. informācijas izvietojums un ārējais 

noformējums; 
8.2. videi draudzīga saimniekošana (EKO kaste, līgums par iepakojuma un citu otrreizējo 

izmantojamo materiālu regulāru savākšanu). 

9. Daudzdzīvokļu mājām papildus: 
9.1. kāpņu telpu tīrība; 
9.2. personisko automašīnu stāvvietas organizācija. 

10. Pasākuma norises organizēšana un kārtība : 
10.1 par pasākuma norisi tiek iecelta atbildīgā persona (pašvaldības darbinieks), kurš seko 

līdzi iesaistīto pušu darbībai – vērtēšanas komisiju vadītājiem, kultūras 
organizatoriem, sabiedrisko attiecību speciālistam, u.c. – un vajadzības gadījumā 
sniedz nepieciešamo palīdzību, atbildot par pasākuma veiksmīgu norisi; 

10.2 vērtēšana2015. gadā notiek no 1.jūlija līdz 7.augustam; 
10.3 vērtēšanu veic 3 komisijas (katrā novada pagastā 1), ko vada un koordinē pašvaldības 

darbinieki; 
      10.3. komisijās tiek pieaicināti 2-4 brīvprātīgi dalībnieki no novada iedzīvotājiem; 
      10.4. komisijās izbraukumos uz vērtējamiem objektiem var tikt pieaicināts kāds no domes 

deputātiem, kā arī kāds no ZAAO pārstāvjiem; 
      10.5. komisijas pēc iespējas apskata visas novada saimniecības, sētas, daudzdzīvokļu mājas u.c., 

noteikti ielūkojoties tajās, uz kurām aicinājuši paši māju/uzņēmumu saimnieki/īpašnieki;  
10.6. katru vērtēšanas komisiju, nepieciešamības gadījumā, pavada attiecīgā pagasta 

pašvaldības sociālais darbinieks vai kāds cits pagasta iedzīvotājs, kurš labi pārzina 
attiecīgā pagasta teritoriju; 

10.7. vērtēšanas gaitā katrs komisijas loceklis vadās pēc Nolikumā noteiktajiem 
kritērijiem, izvirzot objektus ATZINĪBAS BALVĀM, kā arī katrā pagastā vienu vai vairākus 
objektus nominācijai „GADA SAKOPTĀ SĒTA 2015”, vienlaikus sagatavojot par tām rakstisku 
pamatojumu, lai tās varētu kandidēt uz galvenās balvas – pagasta karoga un goda plāksnes 
– saņemšanu; 

10.8. vērtējot Vērtēšanas komisiju pārstāvjiem ir jāveic fotografēšana un/vai video filmēšana. 
10.9. Vērtēšanas komisiju pārstāvji var atzīmēt arī pretendentus nominācijai „Sēta, kas raud 

pēc slotas un izkaptiņas”. 
10.10. Pēc nolikuma apstiprināšanas un publicēšanas, katrs novada iedzīvotājs līdz  1.jūlijam 

drīkst īpaši pieteikt savu īpašumu vērtēšanas pasākumam vai arī to atteikt. 
10.11. Iedzīvotāji, kuriem pie iebraucamā ceļa atrodas zīmes “Iebraukt aizliegts”, 

“Privātīpašums” vai “Nikns suns” vēlams pieteikt vai atteikt savu īpašumu vērtēšanai līdz 
1.jūlijam. Pretējā gadījumā vērtēšanas komisija īpašumu var nevērtēt. 

10.12. Vērtēšanas komisiju vadītāji pirms vērtēšanas uzsākšanas, balstoties uz vērtēšanas 
kritērijiem, nosaka nomināciju iedalījumu 2015.gadā. Vērtēšanas ietvaros – no viena 
pagasta vienai nominācijai var tikt izvirzīti maksimums 3 sakopto sētu / uzņēmumu 
īpašnieki. Kopā var tikt noteiktas maksimums 10 nominācijas, ieskaitot GADA SAKOPTĀ 
SĒTAS titulu. 

10.13. pašvaldības Kultūras organizatori sadarbībā: ar pasākuma atbildīgo personu nodrošina 
pasākumā paredzēto ielūgumu izveidi, plāno Saimniekballes norisi; ar Vērtēšanas 
komisiju vadītājiem veido scenāriju Saimniekballei. 

10.14. pašvaldības Sabiedrisko attiecību specialists nodrošina regulāru un laicīgu informācijas 
apriti par pasākumu, ir atbildīgs par foto/video materiāla kvalitatīvu sagatavošanu 



Saimniekballei sadarbībā ar Vērtēšanas komisiju vadītājiem (katrai fotogrāfijai tiek 
veidots teksts “mājas nosaukums”, pagasts). 

10.15. Sabiedrisko attiecību speciālists atbild par foto/video materiāla kvalitatīvu prezentēšanu 
Saimniekballē. 

10.16. Pasākuma norises laikā, kā arī pēc tā, informācija par pasākumu un tā norisi apskatāma 
mājas lapā www.pargaujasnovads.lv atsevišķi izveidotā sadaļā “SAKOPTĀ SĒTA”  

11. Apbalvošana:   
11.6. iepriekšējo trīs gadu augstāk novērtēto sētu saimnieki (vai apsaimniekotāji) / uzņēmumu 

īpašnieki un aktīvākie pasākuma dalībnieki, kā arī citas personas pēc komisiju ieteikuma, 
tiek ielūgtas uz Saimniekballi 2015. gada 22. augustā Raiskuma pagasta Ungurmuižā;  

11.7. Saimniekballes mērķis ir ne tikai atspoguļot vērtējuma rezultātus un sveikt sakopto un 
videi draudzīgi saimniekojošo sētu saimniekus, bet arī iepazīstināt novada ļaudis ar 
kaimiņu pagastu teritoriju, iedzīvotājiem; 

11.8. Saimniekballē vērtēšanas gaitā izvēlēto objektu saimniekiem (apsaimniekotājiem) / 
uzņēmumu īpašniekiem tiek pasniegtas atzinības balvas, fotogrāfijās un aprakstos 
raksturota katra apbalvojamā saimniecība, kā arī īpaši izvirzīto sētu saimniekiem, 
uzņēmumu īpašniekiem par videi draudzīgu saimniekošanu pasniegtas ZAAO specbalvas; 

11.9. pirms trīs galveno balvu pasniegšanas, kas ir pagasta karogs un goda plāksne, katrā 
pagastā tiek nosaukts viens vai vairāki GADA SAKOPTĀ SĒTA 2015 nominanti, katrs no 
tiem raksturots vārdos un  fotogrāfijās; galvenā balva tiek pasniegta katrā pagastā vienas 
sakoptās sētas vai uzņēmuma īpašniekam (apsaimniekotājam); 

11.10. ja pasākuma gaitā tiek nominēta „Sēta, kas raud pēc slotas un izkaptiņas”, tai tiek 
pasniegta specbalva – slota, vai kāds cits ar sakārtošanas darbiem saistīts darbarīks. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                    Hardijs VENTS 
 

 
PIELIKUMS   

       Nolikumam ,,Sakopta un videi draudzīga sēta 
Pārgaujas novadā 2015” 

 
Pasākuma ,,Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2015”  

vērtēšanas tabula 
                Vērtēšanas kritēriji Piezīmes 
1. Pirmais kopiespaids par teritoriju  
2.  Teritorijas sakoptība:   
 piebraucamais ceļš, grāvmalas  

pagalms, apstādījumi 
dārzs, atpūtas vieta 

3.  Videi draudzīga saimniekošana   
 atkritumu konteinera pastāvīgā atrašanās vieta 

un atrašanās vieta, kad tas sagatavots izvešanai, 
komposta vieta, atkritumu šķirošana ikdienā 

 

līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA 
“ZAOO” 

energoefektīvi risinājumi  

4.  Atpazīstamība un iekļaušanās novada saziņā  
 mājas numurs vai nosaukums, norāde pie 

iebraucamā ceļa 
 

pastniekam pieejama pastkastīte 
karoga masts vai turētājs 

5.  Radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā   



6. Lauku saimniecībām papildus:  
 saimnieciskā sektora izietojums un stāvoklis 

(kūts, saimniecības ēkas apkārtne, mēslu 
krātuve, tehnikas laukums) 

 

 ja saimniecībā ir lopbarības plēves, kā tās tiek 
utilizētas 

 

7.  Ģimeņu mājām ciematos papildus :  
 mājas numura vai nosaukuma redzamība no 

ielas 
 

8.  Iestādēm un uzņēmumiem papildus:  

 ēkas vizuālais izskats, nosaukuma, izkārtnes, 
logo u.c. informācijas izvietojums un ārējais 
noformējums 

 

videi draudzīga un energoefektīva 
saimniekošana (EKO kaste, līgums par 
iepakojuma un citu otrreizējo izmantojamo 
materiālu regulāru savākšanu, saules kolektori 
utml.) 

9.  Daudzdzīvokļu mājām papildus:  
 kāpņu telpu tīrība  

personisko automašīnu stāvvietas organizācija 

 


