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DOMES SĒDES PROTOKOLS  

Nr.2 
 

Pārgaujas novada Stalbes pagastā                                                                       2016. gada 18. februārī 
 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 
Sēdi atklāj plkst. 15.00 

 

 
Darba kārtība      

1. Pārskats  par  21.01.2016. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 
INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 

2. Ziņojums par SIA “ZAAO” darbības rezultātiem 2015. gadā un plānotajām aktivitātēm un 

attīstības projektiem 2016. gadā 

ZIŅO: A.SIRMAIS, SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs 

3. Par lietošanas tiesību izbeigšanu lietotājam uz apbūvētu lauku apvidus zemi un piekritību 

4. Par Pārgaujas novada pašvaldības Projektu konkursa 2016  nolikuma apstiprināšanu 

5. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Raiskuma ezerā 

6. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā 

7. Par nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, sadalīšanu divos 

īpašumos un jaunu nosaukumu piešķiršanu 

8. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „/dzēsts/”, Raiskumā, 

Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 

10. Par nekustamā īpašuma ''Baukalni'', Straupes pagasts, šķūņa, nomas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

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

11.Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 19.12.2013. lēmumā „Pārgaujas novada domes  
     deputātu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu 
ZIŅO: E.SNIEGA, juriskonsulte 

12. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu 
13. Par /dzēsts/  ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 
14. Par nolikuma ''Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošā 

īpašumā – dzīvoklī “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads'' 
apstiprināšanu, un krīzes dzīvokļa statusa noteikšanu 

15. Par Pārgaujas novada pašvaldības balvām sporta jomā. 
ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 



16. Par Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes par 
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016. gadam 
apstiprināšanu 

ZIŅO: L.MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 

17. Informācija par Uzraudzības ziņojumu 
INFORMĒ: D.RUBLE, teritorijas plānotāja 
 

 

Sēdi vada –  domes  priekšsēdētāja vietnieks   Imants KALNIŅŠ 

Sēdi protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Ilze KALNIŅA 
 
Piedalās:  
Deputāti:  Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS 

 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: 
 Maruta DRUBIŅA, izpilddirektore 

Līga MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 
Elīna SNIEGA, juriskonsulte 
Anita KALNIŅA, Sociālā dienesta vadītāja 
Ēriks GRUZDIŅŠ-CĪRULIS, datorsitēmu un datortīkla administrators 
Dace RUBLE, teritorijas plānotāja 
Anita DZALBA, zemes lietu speciāliste 
Agris ĶESA, vides aizsardzības inspektors 
Didzis BAUMANIS, pašvaldības policijas vadītājs 
Elīna ELEKSE, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste 
Solveiga RUSKA, kultūras pasākumu organizatore 
Baiba ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Renāte KALNIŅA, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
 

SIA “ZAAO” pārstāvji: I.BARUTINA, Finanšu nodaļas vadītāja, izpilddirektore un M.VĪGANTS, 
klientu apkalpošanas daļas vadītājs 

 
Nepiedalās deputāti: Hardijs VENTS- atvaļinājums; Rudīte VASILE- komandējums; Juris 

BALTGALVIS- slimība 
 

Sēdes vadītājs ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus: 

 1.Par projekta “Alatu atražošana Braslas upes lejtecē” izstrādi un iesniegšanu 
         2.Par projekta “Līdaku un zandartu mazuļu iegāde zivju resursu atjaunošanai Pārgaujas  
             novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu 

3.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „/dzēsts/ 1”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā 

 
Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par papildus darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem:  

atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 

REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: iekļaut domes sēdes darba 

kārtībā augstāk minētos jautājumus. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību kopumā ar papildus 

iekļautajiem jautājumiem: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis 

PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 
1. Pārskats  par  21.01.2016. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 
2. Ziņojums par SIA “ZAAO” darbības rezultātiem 2015. gadā un plānotajām aktivitātēm un 

attīstības projektiem 2016. gadā 



3. Par lietošanas tiesību izbeigšanu lietotājam uz apbūvētu lauku apvidus zemi un piekritību 

4. Par Pārgaujas novada pašvaldības Projektu konkursa 2016  nolikuma apstiprināšanu 

5. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Raiskuma ezerā 

6. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā 

7. Par nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, sadalīšanu divos 

īpašumos un jaunu nosaukumu piešķiršanu 

8. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „/dzēsts/”, Raiskumā, 

Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 

10. Par nekustamā īpašuma ''Baukalni'', Straupes pagasts, šķūņa, nomas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

11.Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 19.12.2013. lēmumā „Pārgaujas novada domes  
     deputātu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu 
12.Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu 

13.Par /dzēsts/  ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 
14.Par nolikuma ''Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošā 
       īpašumā – dzīvoklī “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads'' apstiprināšanu,    

un krīzes dzīvokļa statusa noteikšanu 
15.Par Pārgaujas novada pašvaldības balvām sporta jomā. 
16.Par Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes par 

      savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016. gadam 

       apstiprināšanu 
17.Informācija par Uzraudzības ziņojumu 

18.Par projekta “Alatu atražošana Braslas upes lejtecē” izstrādi un iesniegšanu 
        19.Par projekta “Līdaku un zandartu mazuļu iegāde zivju resursu atjaunošanai Pārgaujas  
              novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu 

20.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „/dzēsts/ 1”, 

      Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 

 

 

1.§ 

Pārskats  par  21.01.2016. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Pārskatu sniedz: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 

Deputātiem jautājumu nav. 

 

Noklausījušies izpilddirektores M.DRUBIŅAS sniegto pārskatu par 21.01.2016. domes sēdē 

pieņemto lēmumu izpildi, deputāti to pieņem zināšanai. 

 
 

2.§ 
Ziņojums par SIA “ZAAO” darbības rezultātiem 2015. gadā un plānotajām aktivitātēm un 

attīstības projektiem 2016. gadā 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: I.BARUTINA, Finanšu nodaļas vadītāja, izpilddirektore 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, J.PLŪME, E.ELEKSE, B.ZVEJNIECE, I.KALNIŅŠ 

 
Noklausījušies SIA “ZAAO” ziņojumu par darbības rezultātiem 2015. gadā un par plānoto 2016. 

gadā,  deputāti to pieņem zināšanai. 
 

 

3.§ 



Par lietošanas tiesību izbeigšanu lietotājam uz apbūvētu lauku apvidus zemi un piekritību 
___________________________________________________________________________ 

ZIŅO: M.KRASTIŅŠ, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājas vietnieks  
 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) 21.01.2016. saņemta Valsts zemes 

dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas (turpmāk - VZD) vēstule Nr.9-01/516088-1 (Pašvaldībā 
reģistrēts ar Nr.4-7.1/16/94-V) „Par kadastra datu kārtošanu” ar kuru VZD informē, ka 
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma kadastra likuma 93.pantu ir veikusi kadastra datu labošanu 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu „/dzēsts/” ar 
kadastra Nr. 4274 005 /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā. VZD laboja ierakstu par 
īpašnieku no „īpašnieks” – /dzēsts/uz ½ domājamo daļu – uz „lietotājs” - /dzēsts/uz ½ domājamo 
daļu, jo tās rīcībā nebija informācijas, ka /dzēsts/būtu noslēdzis līgumu ar Valsts akciju sabiedrību 
„Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/½ 
domājamās daļas izpirkšanu. Ņemot vērā iepriekšminēto, VZD lūdz Pašvaldībai izvērtēt visu 
Pašvaldība rīcībā esošo informāciju un pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
/dzēsts/uz ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4274 005 /dzēsts/, 0.3 ha kopplatības.  

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī telefoniski sazinoties ar /dzēsts/, tika 
noskaidrots, ka /dzēsts/nav noslēdzis līdz 30.12.2011. zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Valsts 
akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, par ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma 
„/dzēsts/” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 005 /dzēsts/, 0.3 ha kopplatības, uz kuras 
atrodas viņam piederoša mājīpašuma daļa. 

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, kas 
noteic, ka pašvaldībām, pamatojoties uz šā panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, 
jāpieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, un līdz 
2013.gada 30.septembrim jāiesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai. 
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka 
Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra datus 
līdz 2010.gada 30.decembrim par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav 
iesniegts zemes robežu plāns reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
un iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Pašvaldība 
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrās daļas 2.punktā minēto 
informāciju ir saņēmusi tikai 21.01.2016. Tādējādi arī lēmuma par  zemes patstāvīgās lietošanas 
tiesību izbeigšanos pieņemšana ātrāk nav notikusi.  

Pamatojoties uz iepriekš konstatēto un uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku 
apvidos” 4. panta trešo daļu un VZD 21.01.2016. vēstuli, Pašvaldībai jāpieņem lēmums par to, ka 
zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma (tekstā - Pabeigšanas likuma) 25. panta  otrajā daļā noteikto, 
personai, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos 
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. 

Pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 25. panta  ceturtajā daļā noteikto, par zemi, kas 
nepieciešams zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas 
līgums un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. 

Nomas līgums slēdzams saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25. pantu un pamatojoties uz LR 
Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumos Nr. 644 „Noteikumiem par neizpirktās lauku apvidus 
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” vispār noteiktajiem 
nosacījumiem:  

1) zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes 
nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, 
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu 
ierakstīt zemesgrāmatā; 
2) zemes nomas līgums slēdzams atbilstoši tipveida līgumam; 

http://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos


3) nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir nomnieks; 
4) nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā” 3. panta piekto daļu un 13.panta pirmās daļas 8.punktu Pašvaldībai piekrīt zemes 
lietotājiem patstāvīgā lietošanā bijusī apbūvētā lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Pabeigšanas 
likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 

Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols 

Nr.2), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs 

LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, ATTURAS- nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt zemes patstāvīgas lietošanas tiesības apbūvētās zemes lietotājam /dzēsts/ 
(personas kods /dzēsts/) uz ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma „/dzēsts/” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4274 005 /dzēsts/, 0.3 ha kopplatības.  

2. Noteikt, ka 1. punktā minētā zemes vienība piekrīt Pārgaujas novada pašvaldībai saskaņā 
ar pielikumu. 

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības: 
3.1. speciālistei zemes nomas jautājumos Daigai KŪRIŅAI, 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas, sagatavot piedāvājumu un noslēgt zemes nomas līgumu ar /dzēsts/; 
3.2. Finanšu nodaļai (vadītāja L.MEDNE) veikt attiecīgas izmaiņas grāmatvedības uzskaitē. 
3.3. Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu nosūtīt: 
3.3.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija ielā 1, 

Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101; 
3.3.2. /dzēsts/, deklarētā adrese: /dzēsts/. 
 

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

 
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). 
 
 

4.§ 

Par Pārgaujas novada Projektu konkursa 2016 nolikuma  apstiprināšanu  

________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Lai veicinātu Pārgaujas novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmētu 

sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošinātu iedzīvotājus īstenot pašu radītu ideju, 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Pārgaujas novada domes Attīstības un 

tautsaimniecības komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols Nr.2), Pārgaujas novada dome, atklāti 

balsojot: PAR –5 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds 

RUĶIS), PRET- 1 (Nauris REINHARDS),  ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursa nolikumu, saskaņā ar pielikumu. 
2. Izsludināt Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursu. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas 

nodaļas vadītāju Baibu ZVEJNIECI. 
 



 

 

5.§ 

Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Raiskuma ezerā 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Pārgaujas novada pašvaldība saņēmusi vairāku personu iesniegumus ar lūgumu piešķirt 
viņiem zvejas rīku licenci zvejai ar tīklu Raiskuma ezerā ar kopējo pieprasīto tīkla garumu 330(m). 

 
Izskatot augstāk minētos iesniegumus, Pārgaujas novada pašvaldība konstatē:  

1) Saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 
zvejas rīku limits 2016. gadā Raiskuma ezerā ir 450 metri;  
2) Saskaņā ar Ministru Kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”; 
 

14.punktu, zvejā aizliegts izmantot šādus zvejas rīkus: 
14.2.punktu, zvejā Raiskuma ezerā aizliegts izmantot tīklus, kuru garums ir lielāks par 
30 metriem;  
14.3.1.apakšpunktu, vairāk nekā vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu 
atvērums nav lielāks par 30 m; 
14.3.2. savstarpēji kopā savienotus (sasietus) divu vai vairāku pašpatēriņa zvejā 
izmantotus tīklus vai zivju murdus. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols Nr.2), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –5 

(Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS), PRET- 1 

(Nauris REINHARDS),  ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

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

1.1. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/, Pārgaujas novads; 
1.2. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/, Pārgaujas novads; 
1.3. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/, Pārgaujas novads, 
1.4. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/, Pārgaujas novads. 

 

2. Noteikt zvejas rīku limita vienas vienības 1 metra maksu 1.14 euro(viens euro un 
četrpadsmit centi).   
 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  

 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 

nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 

 

 

6.§ 

Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 



Pārgaujas novada pašvaldība saņēmusi vairāku personu iesniegumus ar lūgumu piešķirt 

viņiem zvejas rīku licenci zvejai ar tīklu Sāruma ezerā ar kopējo pieprasīto tīkla garumu 360 (m). 
 

Izskatot augstāk minētos iesniegumus, Pārgaujas novada pašvaldība konstatē:  
 

1) Saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 
zvejas rīku limits 2016. gadā Sāruma ezerā ir 810 metri;  
2) Saskaņā ar Ministru Kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”:  
 

14.punktu, zvejā aizliegts izmantot šādus zvejas rīkus: 
14.2.punktu, zvejā Sāruma ezerā aizliegts izmantot tīklus, kuru garums ir lielāks par 30 
metriem;  
14.3.1.apakšpunktu, vairāk nekā vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu 
atvērums nav lielāks par 30 m; 
14.3.2. savstarpēji kopā savienotus (sasietus) divu vai vairāku pašpatēriņa zvejā 
izmantotus tīklus vai zivju murdus. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols Nr.2), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –5 

(Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Normunds RUĶIS), PRET- 1 

(Nauris REINHARDS),  ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt zvejas rīku licenci zvejai ar vienu 30 m tīklu Sāruma ezerā:  
1.1. /dzēsts/- deklarētā adrese: /dzēsts/ novads; 
1.2. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/novads; 
1.3. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/novads; 
1.4. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/novads; 
1.5. /dzēsts/– deklarētā adrese/dzēsts/novads; 
1.6. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/novads, 
1.7. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/novads 
1.8. /dzēsts/– deklarētā adrese: /dzēsts/novads 

 

2. Noteikt zvejas rīku limita vienas vienības 1 metra maksu 1.14 euro(viens euro un 
četrpadsmit centi).   

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

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  

 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 

nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 

 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, sadalīšanu divos 

īpašumos un jaunu nosaukumu piešķiršanu 

___________________________________________________________________________ 

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

  

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 09.02.2016. saņemts 

/dzēsts/(/dzēsts/), adrese: /dzēsts/, iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-10/16/92-E), ar 



lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „/dzēsts/”, Raiskuma pagastā,  Pārgaujas novadā, 

kadastra Nr.4274 011 /dzēsts/, divos nekustamos īpašumos. Ierosinātaja priekšlikums - pirmajam 

īpašumam, sastāvoša no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  4274 011 /dzēsts/, piešķirt 

nosaukumu „Žagatiņas”, otrajam īpašumam, sastāvoša no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  

4274 011 /dzēsts/, piešķirt nosaukumu „Žagatmežs”. 

   Izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Nekustamais īpašums „/dzēsts/” ar kadastra Nr. 4274 011 /dzēsts/, kopplatība 17.7 ha, 
reģistrēts Cēsu zemesgrāmatas Raiskuma pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.232 uz 
/dzēsts/(personas kods /dzēsts/) vārda, un sastāv no 2 (diviem) atsevišķiem zemes gabaliem: 
1.1) zemes gabala 6.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/; 
1.2) zemes gabala 11.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/. 

2) Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra datiem, zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 
4274 011 /dzēsts/ un 4274 011 /dzēsts/ noteikts zemes lietošanas mērķis, kas ir zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods-0101). Atbilstoši 
zemes gabalu zemes robežu plāna eksplikācijai, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4274 
011 /dzēsts/, meža teritorija aizņem 10.8 ha no zemesgabala kopējās platības. Pamatojoties uz 
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 30. 
punktu, lietošanas mērķi jānosaka atbilstoši zemes gabalu dominējošai ekonomiskai darbībai. 

3) Tiesības sadalīt jau esošu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos prezumē 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33.pants, nosakot, ka nekustamo 
īpašumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, var izveidot arī sadalot reģistrētu 
nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos pēc tiesīgās personas ierosinājuma 
saņemšanas. 

4) Pirmajā punktā minētie zemes gabali ir reģistrēti kā atsevišķas norobežotas zemes vienības ar 
kadastra numuriem un to robežas netiek pārkārtotas, līdz ar to, atbilstoši Zemes ierīcības likuma 
8.pantam, zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama.  

5) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra likuma 1.panta 14.punktu un Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, nekustamā īpašuma nosaukumu piešķir, maina attiecīgā 
pašvaldība, pieņemot lēmumu. 

6) Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu, 
apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām, 
laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai 
novada pagastā — nedrīkst atkārtoties. Raiskuma pagastā ir vairāki īpašumi ar nosaukumu 
„/dzēsts/”. Līdz ar to, lai sadalītu nekustamo īpašumu divos īpašumos, tiek precizēti jauno 
īpašumu nosaukumi. Jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai pieteiktie nosaukumi - „Žagatiņas” 
un „Žagatmežs” Raiskuma pagasta teritorijā nav piešķirts nevienam nekustamam īpašumam. 

7) Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Grafisko daļu” un uz MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 "Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība" 3. punktu, kā arī uz 40. punktu tiek noteikti nekustamo īpašumu lietošanas mērķi un 
lietošanas mērķu kodi. 

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

 
 Pamatojoties uz iepriekš minēto, /dzēsts/09.02.2016. iesniegumu un Pārgaujas novada 

domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols Nr.2), Pārgaujas 

novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis 

PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 



1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, 
kadastra Nr.4274 011 /dzēsts/, kopplatība 17.7 ha, divos atsevišķos nekustamos īpašumos.   

2. Piešķirt pirmajam jaunizveidotajam Pārgaujas novada, Raiskuma pagasta nekustamajam 
īpašumam, sastāvoša no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/, platība 6.6 ha, 
nosaukumu „Žagatiņas”, saglabājot tam zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods-0101). 

3. Piešķirt otrajam jaunizveidotajam Pārgaujas novada, Raiskuma pagasta nekustamajam 
īpašumam, sastāvoša no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/, platība 11.1 ha, 
nosaukumu „Žagatmežs” un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (lietošanas mērķa kods-0201). 

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 reģionālajai nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija ielā 1, 
Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101; 
4.2. /dzēsts/, adrese: /dzēsts/, LV-4101. 

 

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

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 

nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 

 

 

8.§ 
Par neapbūvētas lauku apvidus zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

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

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) 09.02.2016. saņemts 
/dzēsts/(personas kods /dzēsts/), deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/, iesniegums (Pašvaldībā 
reģistrēts ar Nr.4-10/16/91-A), ar kuru piekrīt, ka viņai tiek izbeigtas patstāvīgās lietošanas tiesības 
uz zemes gabalu „/dzēsts/” ar kadastra apzīmējumu 4282 009 /dzēsts/, grafiskā platība 0.4413 ha. 

Izskatot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
1) Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 19.02.2015. lēmumu „Par zemju patstāvīgo lietošanu 

tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu lauku apvidus zemi un piekritību” (Prot.Nr.2, 13.§) (turpmāk – 

Pašvaldības 19.02.2015. lēmums), /dzēsts/  tika izbeigtas zemes patstāvīgās lietošanas tiesības uz 

neapbūvēto lauku apvidus zemi - „/dzēsts/”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4282 009 /dzēsts/, grafiskā platība 0.4413 ha. 

2) Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likuma) 25.panta 2.1daļu un Pašvaldības 19.02.2015. 
lēmumu, /dzēsts/  ieguva zemes nomas pirmtiesības uz viņai lietošanā bijušo zemi, kuras bija 
jārealizē gada laikā, t.i., līdz 19.02.2016. 

3) Saskaņā ar 09.02.2016. iesniegto iesniegumu /dzēsts/ atsakās no zemes gabala 

„/dzēsts/” ar kadastra apzīmējumu 4282 009 /dzēsts/, grafiskā platība 0.4413 ha, nomas 

pirmtiesībām. 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta 2.1daļai, ja bijušais zemes lietotājs neizmanto nomas pirmtiesības uz neapbūvētu 

zemi, tad tā ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

Izmaiņu apliecinošās ziņas par nekustamajiem īpašumiem, atbilstoši Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 53., 57. un 84.pantam, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu 

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 



Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols 

Nr.2), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs 

LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, ATTURAS- nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Ieskaitīt neapbūvēto lauku apvidus zemi – nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, Straupes 

pagasts, Pārgaujas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4282 009 /dzēsts/, grafiskā 

platība 0.4413 ha - rezerves zemes fondā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības: 
2.1. Finanšu nodaļai (vadītāja L.MEDNE) veikt attiecīgas izmaiņas grāmatvedības uzskaitē; 
2.2. Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu nosūtīt: 
2.2.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija ielā 1, 

Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101; 
2.2.2. /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/. 
 
 

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

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā ierakstīts 
pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā). 
 

 

9.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „/dzēsts/”, Raiskumā, 

Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 

____________________________________________________________________________________ 

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

 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā - Pašvaldība) 25.01.2016. saņemts /dzēsts/, 

personas kods /dzēsts/, deklarētā adrese: /dzēsts/ iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-

10/16/57-H) ar lūgumu pieņemt atbilstošu lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi 

nekustamajam īpašumam „/dzēsts/”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra 

Nr.4274 011 /dzēsts/ zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/, saskaņā ar 

iesnieguma pievienoto pielikumu (turpmāk tekstā – Iesniegums), t.i.: 

a) no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/ atdalīt zemes gabalu aptuveni 2000 

m2 platībā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā; 
b) paredzēt, atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Skroderi”.  

Izskatot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:  

1) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu „/dzēsts/”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas 
novads, kadastra Nr.4274 011 /dzēsts/ kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/, platība 1.1328 ha, uz kura atrodas viena dzīvojamā māja ar 
kadastra apzīmējumu 4274 011 0100 001 un divas nedzīvojamās būves ar kadastra 
apzīmējumiem 4274 011 0100 002, 4274 011 0230 002 (turpmāk tekstā – zemes gabals), 
nostiprinātas Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Raiskuma pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000189793 uz /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, vārda. 

2) 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) zemes gabala 
plānotā/atļautā funkcionālā zona noteikta kā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).  

3) Saskaņā ar Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 201.1. 
apakšpunktu jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība savrupmājai ir 1500 m2. 



Lai sadalītu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/ divos zemesgabalos, ir 
nepieciešams, atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktam, izstrādāt Zemes 
ierīcības projektu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz  /dzēsts/ Iesniegumu, Zemes ierīcības likuma 5. 

panta 1. punktu, 9. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9. punkta 9.1., 9.2. apakšpunktu, 11. punktu, Teritorijas plānojumu un 

Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 11.02.2016. atzinumu (protokols 

Nr.2), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs 

LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, ATTURAS- nav, 

NOLEMJ: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas 

novads, kadastra Nr.4274 011 /dzēsts/ zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4274 011 /dzēsts/ 
divos zemesgabalos. 

2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības projekta 

darba uzdevumu - pielikumā un zemes gabala projektēto sadalīšanas shēmu  pielikumu. 

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu 5 

darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt /dzēsts/deklarētā adrese: /dzēsts/ 

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

tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 

nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 
 

 

10.§ 

Par nekustamā īpašuma ''Baukalni'', Straupes pagasts, šķūņa, nomas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

ZIŅO:E.SNIEGA, juriskonsulte 

 
Ar Pārgaujas novada domes 21.01.2016. lēmumu (protokols Nr.1, § 21) nolemts izsludināt 

izsoli par tiesībām nomāt no nekustamā īpašuma „Baukalni'', Straupes pagastā, šķūni 74.7m2 platībā 
ar kadastra apzīmējumu 42820050101004. Nomas tiesību izsoles nolikumā (turpmāk – Izsoles 
nolikums) noteikts, ka pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, nomas maksas priekšlikumam par 
nomas  objektu  ir jābūt ne mazākam kā 0,10 EUR  (nulle euro un desmit centi). 

Uz nomas tiesībām Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā līdz 10.02.2016. pulksten 15.00 
piedāvājumu slēgtā aploksnē iesniedza viens pretendents – /dzēsts/. Pašvaldības īpašumu komisija 
11.02.2016. atverot rakstiskas izsoles pieteikumu atzina, ka iesniegtais piedāvājums ir noformēts, 
sagatavots un iesniegts atbilstoši Izsoles  nolikumā  noteiktajām prasībām. Pretendenta  piedāvātā 
nomas maksas  ir 0,10 EUR  (nulle euro un desmit centi ) par 1 m2 mēnesī, bez PVN.   

Saskaņā ar Izsoles nolikuma 34.punktu, ja uz Objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens 
nomas tiesību pretendents, nomas tiesības iegūst šis vienīgais izsoles pretendents par piedāvāto 
nomas maksas apmēru, kas nav mazāka par Nolikuma 8.punktā noteikto. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Izsoles nolikuma 40.punktu, kas nosaka, ka  izsoles 

rezultātus apstiprina Pārgaujas novada dome nākošajā domes sēdē, Pārgaujas novada domes Pašvaldības 

īpašumu komisijas 11.02.2016. atzinumu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot, PAR –6 (Imants 

KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), 

PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 
 



1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ''Baukalni'', Straupes pagsts, šķūņa 74.7m2 platībā, nomas 
tiesību 11.02.2016. izsoles  rezultātus.  

2. Noteikt, ka izsoles rezultātā nomas tiesības uz nekustamā īpašuma ''Baukalni'', Straupes 
pagasts, šķūni 74.7m2 platībā, iegūst /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, deklarētā 
dzīvesvieta: /dzēsts/. 

3. Ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt ar /dzēsts/, 
personas kods /dzēsts/, nomas līgumu par nekustamā īpašuma ''Baukalni'', Straupes 
pagasts, šķūņa 74.7m2 platībā nomu. 

4. Telpu nomas maksa mēnesī  ir 0.10 (nulle euro un  desmit centi)  par 1 (vienu) 
kvadrātmetru + PVN. 

5. Noteikt, ka nomnieka pienākums ir: 
5.1. nodrošināt iznomātā objekta uzturēšanu kārtībā; 
5.2. maksāt nomas maksu un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus. 
6. Noteikt objekta – šķūņa izmantošanas mērķi – zemnieku saimniecības vajadzībām.  
7. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības juriskonsultei Elīnai SNIEGAI noformēt  telpu nomas 

līguma projektu, ievērojot šajā lēmumā izvirzītos nosacījumus. 
8. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 

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

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 

nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā). 

 
 
 

  11 § 
Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 19.12.2013. lēmumā „Pārgaujas novada domes 

deputātu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO:E.SNIEGA, juriskonsulte 

 
Ar Pārgaujas novada domes 19.12.2013. lēmumu (sēdes protokols Nr.16., 5.§)  apstiprināts 

''Pārgaujas novada domes deputātu atlīdzības nolikums'' (turpmāk – Nolikums). 
Saskaņā ar likuma ''Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma'' 37.panta pirmo daļu, valsts un pašvaldību institūcija var apdrošināt amatpersonu 
(darbinieku) veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem (..). Likuma ''Par pašvaldībām'' 
41.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka tikai pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus 
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas).  

      Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu 
sagatavošanas noteikumi’’  188.punktu, sagatavojot iekšējā normatīvā akta projektu, ievēro šo 
noteikumu 1. un 3.nodaļā minētās prasības. Lai izdarītu grozījumus Nolikumā, sagatavo iekšējo 
normatīvo aktu grozījumu projektu.  

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –5 (Imants 

KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET-1 (Alfs 

LAPSIŅŠ), ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt grozījumus Pārgaujas novada domes 19.12.2013. lēmumā (sēdes protokols Nr.16., 

5.§) ''Pārgaujas novada domes deputātu atlīdzības nolikums:'' 



1.1. papildināt tiesisko pamatojumu ar norādi:  
''Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta 
pirmo daļu''; 
1.2. papildināt ar 4.nodaļu ''Veselības apdrošināšana'' un izteikt to šādā redakcijā: 
''4.1. Pašvaldība veic deputātu un domes priekšsēdētāja apdrošināšanu, ja šim mērķim 
kārtējā gada budžeta ietvaros tiek piešķirti finanšu līdzekļi. 
4.2. Veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt no normatīvajos aktos par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.'' 

            2.   Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas. 
 

 
12.§ 

Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu 

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

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 61.panta 

pirmo daļu, ievērojot Ministru kabineta 16.06.2015.noteikumu Nr. 313 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai 

aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” 

īstenošanas noteikumi” 40. – 42.punktu un rīcības plāna deinstitucionālizācijas īstenošanai 2015. – 

2020. gadam (apstiprināts ar Labklājības ministra 15.06.2015.rīkojumu Nr.63.) 6.nodaļas 1.punktu 

un Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 11.02.2016. 

atzinumu (protokols Nr.2.), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, 

Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, 

ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Izveidot Pārgaujas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu un apstiprināt to 
šādā sastāvā: 

  1.1. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs; 
        1.2. Sociālā dienesta vadītāja; 
        1.3. Sociālā darbiniece; 
        1.4. Sociālā darbiniece darbam ģimenēm ar bērniem; 
        1.5.  Bāriņtiesas priekšsēdētāja. 
2. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 
DRUBIŅAI. 
 

 
 

 
13.§ 

Par /dzēsts/ ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 
________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 

 
     Pamatojoties uz  Fizisko personu datu aizsardzības likumu, lēmums nav publicējams. 

 
14.§ 

 Par nolikuma ''Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošā 
īpašumā – dzīvoklī “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads'' apstiprināšanu, 

un krīzes dzīvokļa statusa noteikšanu 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
 



 
          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’  41.panta 2.punktu, kas noteic, ka pašvaldības dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), likuma “Par sociālo drošību” 
11.pantu, personai, kura saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības 
un kura nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību, ir tiesības uz personisku un materiālu 
palīdzību, kas atbilst tās vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un veicina tās iesaistīšanos 
sabiedrības dzīvē un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pantu, kas nosaka, ka 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 
        Pašvaldības pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tai skaitā, ja persona 
nonāk krīzes situācijā. Pārgaujas novada pašvaldība sev piederošo īpašumu – dzīvokli ''Doktorāts”, 
Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, lai sniegtu sociālo palīdzību krīzes situācijā nonākušām 
personām, piedāvā, kā izmitināšanas pakalpojumu personai vai ģimenei, izmantojot īslaicīgai 
lietošanai, lai nodrošinātu pakalpojumu personām, kuras nonākušas krīzes situācijā un nespēj sevi 
nodrošināt ar mājokli un nesaņem citu personu pietiekamu palīdzību. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 11.02.2016. atzinumu ( protokols Nr.2), Pārgaujas novada dome, atklāti 

balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris 

REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
         1. Noteikt Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo īpašumu – dzīvokli “Doktorāts”, Plācis, 

Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kā krīzes dzīvokli īslaicīgai izmitināšanai krīzes situācijā 
nonākušām personām. 

        2. Apstiprināt ''Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošā 
īpašumā – dzīvoklī “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads” nolikumu saskaņā ar 
pielikumu. 

        3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītājai (I.KALNIŅA) pēc domes 
sēdes protokola parakstīšanas nodot izpildei šī lēmuma izrakstu un nolikuma kopiju Pārgaujas novada  
pašvaldības  Sociālā dienesta vadītājai (A.KALNIŅAI).  

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

 

 
15.§ 

Par Pārgaujas novada pašvaldības balvām sporta jomā 

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

Pārgaujas novada pašvaldībā 2016.gada 27.janvārī saņemts  sporta kluba „Mārkulīči” valdes 

priekšsēdētāja Viļņa Jaunzema, Ziemeļvidzsemes atlētu savienības trenera Haralda Bruņinieka, 

orientēšanās treneres Aijas Alksnes, Biedrības “Free Wind Archers” pārstāves Kristīnes Šilkinas, 

Raiskuma internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktores Helī Opincānes  iesniegumus par  

sasniegumiem sportā 2015.gadā, kā arī biedrības „Sporta klubs „Pārgauja”” valdes priekšsēdētāja 

Monvida Krastiņa iesniegumu par florbolistu sasniegumiem 2014./2015. gadu sezonā. 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 7. panta otro daļu, likuma 15.pantā paredzēto autonomo 

funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldība, šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās 

pašvaldības budžeta, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 

15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami 

pārskati par šo funkciju izpildi. 



Saskaņā ar Pārgaujas novada domes, turpmāk Dome, 17.02.2011. (protokols Nr. 3, § 26) 

apstiprināto nolikumu „Par Pārgaujas novada pašvaldības balvām sporta jomā”, un Domes 

24.01.2013. (protokols Nr.1, § 20) un 22.01.2015. (protokols Nr.1, § 18) apstiprinātajiem 

grozījumiem nolikumā „Par Pārgaujas novada pašvaldības balvām sporta jomā”, Pārgaujas novada 

pašvaldība piešķir balvas sporta jomā apstiprinātā budžeta ietvaros. Pamatojoties uz iepriekš 

minēto un Pārgaujas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

atzinumu (Protokols Nr.2), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, 

Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, 

ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt balvas sporta jomā: 

Šaušanā sporta kluba “Mārkulīči” biedriem 

1.  Mārtiņam Gaņģim, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīves vieta /dzēsts/, par iegūto 2.vietu 

komandas vērtējumā Baltijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 35 m attālumā; 

2. Ojāram Dālderam, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīves vieta /dzēsts/,  par iegūto 2.vietu 

individuālā vērtējumā Baltijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 35 m attālumā 

un par iegūto 2.vietu komandas vērtējumā Baltijas čempionātā šaušanā pa skrejošu meža cūkas  

mērķi 35m attālumā; 

3. Laumai Zīlei, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīves vieta /dzēsts/, par iegūto 3.vietu 

komandas vērtējumā Latvijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 35 m attālumā 

un par iegūto 3.vietu komandas vērtējumā Latvijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas 

mērķi 50 m attālumā; 

4. Edgaram Zeidmanim, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīves vieta /dzēsts/, par iegūto 1.vietu  

individuālajā un komandas vērtējumā Baltijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 

35 m attālumā un par iegūto 3.vietu Latvijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 

50 m attālumā; 

5. Raivim Bērziņam, personas kods  /dzēsts/, deklarētā dzīves vieta /dzēsts/, par iegūto 1.vietu  

komandas vērtējumā Baltijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 35 m attālumā 

un par iegūto 3.vietu Latvijas čempionātā šaušanā skrejošu mežacūkas mērķi 50 m attālumā; 

6. Dārtai Zaļajai, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīves vieta /dzēsts/, par iegūto 1.vietu  

komandas vērtējumā Baltijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 35 m attālumā; 

7. Vilnim Jaunzemam, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu  komandas vērtējumā Baltijas 

čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 35 m attālumā; 

8. Agnesei Kārkliņai, personas kods /dzēsts/, par iegūto 2.vietu  komandas vērtējumā Baltijas 

čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 35 m attālumā; 

9. Aigaram Legzdiņam, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīves vieta /dzēsts/, par iegūto 2.vietu 

komandas vērtējumā Baltijas čempionātā šaušanā pa skrejošu mežacūkas mērķi 35 m attālumā; 

 

Orientēšanās sportā 

10. Sandrai Grosbergai, personas kods /dzēsts/, par iegūto12.vietu sprintā Pasaules Junioru 

čempionātā Norvēģijā, par iegūto 22.vietu garajā distancē Pasaules Junioru čempionātā 

Norvēģijā, par iegūto 20.vietu vidējā distancē Pasaules Junioru čempionātā Norvēģijā, par iegūto 

2.vietu vidējā distancē Latvijas čempionātā, par iegūto 3.vietu stafetē Latvijas čempionātā, par 

dalību  Latvijas junioru izlasē Baltijas čempionātā Latvijā, Pasaules junioru čempionātā 

Norvēģijā, Baltijas kausā Zviedrijā EUR 70,00; 

11. Kristapam Bruneram, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu sprintā Latvijas čempionātā, 

par iegūto 1.vietu stafetē Latvijas čempionātā, par iegūto 2.vietu stafetē Latvijas ziemas 

čempionātā, par dalību  Latvijas jauniešu izlasē Eiropas jauniešu čempionātā Rumānijā EUR 

70,00; 

12. Edijam Dzalbam, personas kods /dzēsts/, par iegūto 2.vietu garajā distancē Latvijas 

čempionātā, par iegūto 1.vietu stafetē Latvijas čempionātā, par iegūto 2.vietu stafetē Latvijas 



ziemas čempionātā, par dalību  Latvijas jauniešu izlasē Pasaules skolēnu čempionātā Turcijā 

– iegūta 7.vieta individuālā vērtējumā un 2.vieta komandu vērtējumā, EUR 70,00; 

13. Dinai Palsai, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu garajā distancē Latvijas čempionātā, 

par iegūto 3.vietu vidējā distancē Latvijas čempionātā, par iegūto 2.vietu orientēšanās maratonā 

Latvijas čempionātā, par iegūto 3.vietu stafetē Latvijas čempionātā, par iegūto 1.vietu sprintā 

Latvijas čempionātā; un sasniegumiem loka šaušanā par iegūto 2.vietu Siguldas spieķa 2014-

2015 IV posmā, par iegūto 2.vietu Siguldas spieķa 2014-2015 V posmā, par iegūto 2.vietu Klubu 

Kausā, par iegūto 3.vietu World Indoor Archery Championships (WIAC2015) Pērnavā, pasaules 

rekords loka šaušanā Indoor flint, EUR 70,00 

14. Kristīnei Brunerei, personas kods /dzēsts/, par iegūto 3.vietu vidējā distancē Latvijas 

čempionātā, par iegūto 3.vietu orientēšanās maratonā Latvijas čempionātā, par iegūto 3.vietu 

stafetē Latvijas čempionāta; 

15. Beatrisei Reiziņai, /dzēsts/, par iegūto 3.vietu garajā distancē Latvijas čempionātā, par iegūto 

2.vietu stafetē Latvijas čempionātā; 

16. Paulai Berķei, personas kods /dzēsts/, par iegūto 3.vietu stafetē Latvijas čempionātā, par iegūto 

2.vietu stafetē Latvijas ziemas čempionātā; 

17. Lindai Rudzītei, personas kods /dzēsts/, par iegūto 2.vietu stafetē Latvijas ziemas čempionātā; 

18. Renāram Šķesterim /, /dzēsts/, par iegūto 2.vietu stafetē Latvijas čempionātā; 

19. Madarai Elzai Rudzītei, personas kods /dzēsts/, par iegūto 2.vietu stafetē Latvijas čempionātā; 

 

 Pirmajā Tautas sporta rīkotajā Latvijas čempionātā atlētiskajā vingrošanā: 

20. Egīlam Lobuzovam, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu junioriem; 

21. Ivaram Ziedam- -Ziediņam, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu senioriem 1; 

22. Valdim Mednim, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu senioriem 2; 

23. Ivaram Oraševskim, personas kods /dzēsts/, par iegūto 2.vietu senioriem 2; 

24. Gitai Hofmanei, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu juniorēm; 

25. Margitai Zariņai, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu sievietēm; 

26. Daigai Hofmanei /, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu seniorēm; 

27. Olgai Oraševskai, personas kods /dzēsts/, par iegūto 2.vietu seniorēm; 

28. Ivandai Lācei, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu seniorēm 2; 

29. Sanijai Vestfālei, personas kods /dzēsts/, par iegūto 1.vietu bērniem; 

 

Florbolā 

30. Olafam Zvīnim, personas kods /dzēsts/, par dalību Latvijas valsts jauniešu U- 19  izlasē un 

iegūto 7.vietu pasaules čempionātā EUR 70,00; 

31. Paulam Erenbotam , personas kods /dzēsts/, par dalību Latvijas valsts jauniešu U- 19  izlasē 

un iegūto 7.vietu pasaules čempionātā, EUR 70,00; 

Biatlonā 

32. Baibai Bendikai /, personas kods /dzēsts/, par iegūto 8.vietu Pasaules kausā Latvijas valsts 

izlases sastāvā, EUR 70,00; 

Loka šaušanā bērniem līdz 12 gadiem 

33. Ellai Elizabetei Zariņai /, personas kods /dze sts/, par iegu to 1.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 
IV posma , par iegu to 1.vietu Latvijas atkla taja  c empiona ta telpa s 2014 IFAA, par iegu to 1.vietu 
Siguldas spiek a 2014-2015 V posma , par iegu to 1.vietu Baltijas valstu atkla taja  c empiona ta telpa s 
2015 IFAA, par iegu to 1.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 VI posma , par iegu to 1.vietu Estonian 
OPEN 2015 Baltijas sacensī bas, par iegu to 1.vietu Braslas kausa  2015 WA 3D Baltijas sacensī ba s, 
par iegu to 1.vietu Latvijas apvidus loka s a ve ju kausa  2015, par iegu to 1.vietu Klubu Kausa , par 
iegu to 1.vietu World Indoor Archery Championships (WIAC2015) Pe rnava , par iegu to 2.vietu 
World Bowhunter Championships 2015 IFAA  Unga rija , pasaules rekords loka s aus ana  no 
Indor10m, EUR 70,00; 

http://archery.forumakers.com/t1827-siguldas-spieia-2014-2015-v-posms14-02-2015
http://archery.forumakers.com/t1946-estonian-open-2015-17-19-07-2015-kajamaa#24228
http://archery.forumakers.com/t1946-estonian-open-2015-17-19-07-2015-kajamaa#24228


34. Vivai Mednei, personas kods /dze sts/, par iegu to 3.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 IV posma , 
par iegu to 2.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 VI posma , par iegu to 3.vietu Klubu Kausa , par 
iegu to 2.vietu World Indoor Archery Championships (WIAC2015) Pe rnava , par iegu to 5.vietu 
World Bowhunter Championships 2015 IFAA  Unga rija ; 

35. Amandai Martinsonei, personas kods /dze sts/, par iegu to 1.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 IV 
posma ,  

36. Rebekai S ilkinai, personas kods /dze sts/, par iegu to 2.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 IV 
posma , par iegu to 1.vietu Latvijas atkla taja  c empiona ta  telpa s 2014 IFAA Jaunpilī , par iegu to 
1.vietu Baltijas valstu atkla taja  c empiona ta  telpa s 2015 IFAA Jaunpilī , par iegu to 1.vietu Estonian 
OPEN 2015 Kajamaa Baltijas sacensī bas, par iegu to 2.vietu Braslas kausa  2015 WA 3D Baltijas 
sacensī ba s, par iegu to 3.vietu World Bowhunter Championships 2015 IFAA Unga rija ,  

37. Samantai Zarin ai, personas kods /dze sts/, par iegu to 3.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 IV 
posma , par iegu to 3.vietu Latvijas jaunies u c empiona ta  telpa s Sigulda ; 

38. Haraldam Mednim, personas kods /dze sts/, par iegu to 3.vietu Braslas kausa  2015 WA 3D Baltijas 
sacensī ba s; 

39. Tī nai Marijai Zal aiskalnai, personas kods /dze sts/, par iegu to 2.vietu Braslas kausa  2015 WA 3D 
Baltijas sacensī ba s; 

40. Loretai Lapsin ai, personas kods /dze sts/, par iegu to 3.vietu Braslas kausa  2015 WA 3D Baltijas 
sacensī ba s; 

Loka šaušanā jauniešiem no13 līdz 17 gadiem 
41. Ketijai Āboliņai, personas kods /dze sts/, par iegu to 2.vietu Baltijas valstu atkla taja  c empiona ta  

telpa s 2015 IFAA Jaunpilī , par iegu to 2.vietu Latvijas jaunies u c empiona ta  telpa s Sigulda , par 
iegu to 4.vietu Klubu Kausa , par iegu to 1.vietu World Indoor Archery Championships (WIAC2015) 
Pe rnava , pasaules rekords loka s aus ana  Indoor no 18m, EUR 70,00;  

42. Kristia nam Gaspersonam, personas kods /dze sts/, par iegu to 1.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 
IV posma , par iegu to 2.vietu Latvijas atkla taja  c empiona ta  telpa s 2014 IFAA Jaunpilī , par iegu to 
2.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 V posma , par iegu to 2.vietu Baltijas valstu atkla taja  
c empiona ta  telpa s 2015 IFAA Jaunpilī , par iegu to 3.vietu Braslas kausa  2015 WA 3D Baltijas 
sacensī ba s, par iegu to 1.vietu Latvijas apvidus loka s a ve ju kausa  2015, par iegu to 3.vietu World 
Indoor Archery Championships (WIAC2015) Pe rnava , par iegu to 22.vietu World Bowhunter 
Championships 2015 IFAA Unga rija ; 

43. Ma rtin am Ku lī tim, personas kods 1/dze sts/1 – 21307, par iegu to 1.vietu Braslas kausa  2015 WA 
3D Baltijas sacensī ba s, 4.vietu World Indoor Archery Championships (WIAC2015) Pe rnava , par 
iegu to 5.vietu World Bowhunter Championships 2015 IFAA Unga rija ; 

44. Matī sam Markusam Zarin am, personas kods /dze sts/, par iegu to 3.vietu Siguldas spiek a 2014-
2015 IV posma , par iegu to3.vietu Klubu Kausa ,  

 
Loka šaušanā pieaugušajiem 
45. Armandam Vilisteram, personas kods /dze sts/, par iegu to 1.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 IV 

posma , par iegu to 1.vietu Latvijas atkla taja  c empiona ta  telpa s 2014 IFAA Jaunpilī , par iegu to 
1.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 VI posma , par iegu to 3.vietu Latvijas apvidus loka s a ve ju 
kausa  2015, par iegu to 1.vietu Klubu Kausa ,  

46. Muntim Mednim, personas kods /dze sts/, par iegu to 3.vietu Vibufestival 2015 Igaunija  Baltijas 
sacensī ba s, par iegu to 1.vietu Braslas kausa  2015 WA 3D Baltijas sacensī ba s, par iegu to 1.vietu 
Latvijas apvidus loka s a ve ju kausa  2015, par iegu to 11.vietu World Indoor Archery 
Championships (WIAC2015) Pe rnava ; par iegu to 38.vietu World Bowhunter Championships 
2015 IFAA Unga rija ; 

47. Ketijai Ne ringai-Martinsonei, personas kods /dze sts/, deklarētā dzīves vieta /dze sts/, par 
iegu to 1.vietu Vibufestival 2015 Igaunija  Baltijas sacensī ba s, par iegu to 1.vietu Braslas kausa  
2015 WA 3D Baltijas sacensī ba s, par iegu to 3.vietu Latvijas apvidus loka s a ve ju kausa  2015; 

48. Valdim Gaspersonam /, personas kods /dze sts/, par iegu to 9.vietu individua la  ve rte juma  un 
3.vietu komandu vr te juma  World Indoor Archery Championships (WIAC2015) Pe rnava , par 
iegu to 3.vietu komandas ve rte juma  World Bowhunter Championships 2015 IFAA Unga rija ; 

49. Kristī nei S ilkinai, personas kods /dze sts/, par iegu to 3.vietu Siguldas spiek a 2014-2015 V 
posma , par iegu to 1.vietu Latvijas apvidus loka s a ve ju kausa  2015, par iegu to 2.vietu Klubu 

http://archery.forumakers.com/t1946-estonian-open-2015-17-19-07-2015-kajamaa#24228
http://archery.forumakers.com/t1946-estonian-open-2015-17-19-07-2015-kajamaa#24228
http://archery.forumakers.com/t1920-vibufestival-2015-27-28-06-2015-kullamaa-igaunija
http://archery.forumakers.com/t1920-vibufestival-2015-27-28-06-2015-kullamaa-igaunija


Kausa , par iegu to 4.vietu World Indoor Archery Championships (WIAC2015) Pe rnava , par iegu to 
4.vietu World Bowhunter Championships 2015 IFAA Unga rija ; 

 
par iegūto 2. vietu Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas rīkotajā 2015.gada 

BOCCIA čempionātā Ozolniekos 

1.grupā bērni un jaunieši no 8-15 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem 

50. Gināram Ārim Brinkam /, personas kods /dzēsts/; 

51. Artim Priedītim, personas kods /dzēsts/;  

52. Markusam Aršanovam, personas kods /dzēsts/; 

2.grupā komanda ratiņkrēslos līdz 23 gadu vecumam 

53. Rudīti Putniņu, personas kods /dzēsts/; 

54. Ralfu Remertu, personas kods /dzēsts/; 

55. Edgaru Jurkeviču, personas kods 2/dzēsts/; 

56. Gitai Timaškovai, personas kods /dzēsts/, BOCCIO trenerei;  

57. Dacei Eihenbaumai, personas kods /dzēsts/, BOCCIO trenerei; 

58. Aijai Alksnei, personas kods /dzēsts/, orientēšanās sporta trenerei; 

59. Vilnim Jaunzemam, personas kods /dzēsts/, stenda šāvēju trenerim; 

60. Kristīnei Šilkinai, personas kods /dzēsts/, loka šāvēju trenerei; 

61. Armandam Vilisteram, personas kods /dzēsts/, loka šāvēju trenerim; 
62. Haraldam Bruņiniekam, personas kods /dzēsts/, atlētu trenerim. 

 

 

 

16.§ 

Par Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes par 

savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016. gadam 

apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZIŅO: L.MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, likuma „Par 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem 

Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību  savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās 

aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un pamatojoties uz izglītības iestāžu 2015.gada 
naudas plūsmas izpildē uzskaitītajiem izdevumiem, 

  Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs 

LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, ATTURAS- nav, 

NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmi viena audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību 

savstarpējo norēķinu sniegšanai par periodu  no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim  

saskaņā ar  pielikumu.   

 

 

17.§ 

Informācija par Uzraudzības ziņojumu 

INFORMĒ: D.RUBLE, teritorijas plānotāja 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ, B.ZVEJNIECE, J.PLŪME, I.KALNIŅŠ 

 

Noklausījušies informāciju par Uzraudzības ziņojumu, deputāti pieņem to zināšanai. 

 



18.§ 

Par projekta “Alatu atražošana Braslas upes lejtecē” izstrādi un iesniegšanu 
___________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: Agris ĶESA, vides aizsardzības inspektors 
 

Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi priekšlikumu no 
Līgatnes novada pašvaldības un biedrības ''Gaujas ilgtspējas attīstības biedrība''  par zivju resursu 
atjaunošanu Braslas upē, kura atrodas Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Pašvaldība  sadarbībā ar biedrību ''Gaujas ilgtspējīgās attīstības biedrība'' un Līgatnes 
novada pašvaldību tuvāko gadu laikā plāno ieviest  licencēto makšķerēšanu Gaujas upē un tās 
baseina upēs. Tādējādi savlaicīga zivju resursu papildināšana ir uzskatāma par obligātu 
priekšnoteikumu makšķerēšanas ilgtspējas nodrošināšanai. 

Līgatnes novada pašvaldība ir uzņēmusies rakstīt projekta iesniegumu valsts atbalsta 
saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem, no Zivju fonda pasākuma ''Zivju 
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana'', kura projekta iesniegumu iesniedz Pārgaujas novada pašvaldība. 

Projekta kopējās izmaksas ir 3751.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro 
un 00 centi) ar PVN 21%, Zivju fonda finansējums ir  3200.00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro un 
00 centi), Pašvaldības līdzfinansējums 551.00 EUR (pieci simti piecdesmit viens euro un 00 centi). 

  

Pamatojoties uz iepriekš minēto Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants 

KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), 

PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Izstrādāt un iesniegt projektu “Alatu atražošana Braslas upes lejtecē” atbalsta saņemšanai 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 
2. Piešķirt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 551.00 EUR (pieci simti 

piecdesmit viens euro un 00 centi) apmērā no Pašvaldības dabas resursu naudas budžeta 
līdzekļiem. 

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

 

 

19.§ 

Par projekta “Līdaku un zandartu mazuļu iegāde zivju resursu atjaunošanai Pārgaujas 
novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu 

___________________________________________________________________________________________________ 
ZIŅO: Agris ĶESA, vides aizsardzības inspektors 
 

Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izstrādā projekta pieteikumu valsts 
atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem, no Zivju fonda pasākuma 
''Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana'' 

Projekta gaitā plānots papildināt zivju resursus Ungura ezerā, ielaižot desmit tūkstošus 
līdaku mazuļus Pārgaujas novada Ungura ezerā, un septiņus tūkstošus zandartu mazuļus Pārgaujas 
novada Sāruma ezerā, projekta pieteikuma iesniegšanas laiks līdz 2016.gada 29.februārim. 

Projekta kopējās izmaksas ir 4726.26 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit seši euro 
un divdesmit seši centi) ar PVN 21%, Zivju fonda finansējums ir  2929.50 EUR (divi tūkstoši deviņi 
simti divdesmit deviņi euro un piecdesmit centi), Pašvaldības līdzfinansējums 976.50 EUR (deviņi 
simti septiņdesmit seši euro un piecdesmit centi). 

  



Pamatojoties uz iepriekš minēto Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants 

KALNIŅŠ, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), 

PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Izstrādāt un iesniegt projektu “Līdaku un zandartu mazuļu iegāde zivju resursu atjaunošanai 

Pārgaujas novada ūdenstilpēs” atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 
finanšu līdzekļiem. 

2. Piešķirt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 976.50 EUR (deviņi simti 
septiņdesmit seši euro un piecdesmit centi) apmērā no Pašvaldības dabas resursu 
iedalītajiem budžeta līdzekļiem. 

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

 

20.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „/dzēsts/” 1”, 

Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā 

ZIŅO: D.RUBLE, teritorijas plānotāja 

 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība)  16.02.2016. saņemts /dzēsts/, 
personas kods /dzēsts/, deklarētā adrese: /dzēsts/, 12.02.2016. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts 
ar Nr.4-10/16/110-R) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts nekustamā 
īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr.4274 001 /dzēsts/, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4274 001 /dzēsts/. 

Zemes ierīkotāja Vita VAŽA (zemes ierīkotājas sertifikāta BA Nr.152, derīguma termiņš līdz 

08.12.2020.) ar savu parakstu apliecina, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, kas regulē zemes ierīcības projekta izstrādi, un ievērojot Pārgaujas novada domes 

17.12.2015. pieņemto lēmumu (protokols Nr.12., 9.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

nekustamajam īpašumam /dzēsts/Raiskuma pagastā Pārgaujas novadā” un lēmumam pievienoto 

darba uzdevumu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, 22. pantu, 

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 1. daļu, 53., 57. un 84. pantu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 

288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. apakšpunktu, 7., 30. un 32. punktu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 4., 20., punktu, 16.1. 

apakšpunktu, Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR –6 (Imants KALNIŅŠ, Monvids 

KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS), PRET- nav, 

ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas izstrādāts nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma 

pagasta, Pārgaujas novada, kadastra Nr.4274 001 /dzēsts/, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4274 001 /dzēsts/ atbilstoši pielikumam. 

2. Saglabāt pielikumā projektēto zemes gabalu Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 7.1 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
nekustamā īpašuma /dzēsts/ sastāvā; 

3. Saglabāt  pielikumā projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 7.1 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
nosaukumu: /dzēsts/; 

4. Noteikt  pielikumā projektētajam zemes gabalam Nr. 1 ar kopplatību pēc zemes robežu 
sadalīšanas 7.1 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(lietošanas mērķa kods 0201). 



5. Piešķirt  pielikumā projektētajam zemes gabalam Nr. 2 ar kopplatību pēc zemes robežu 
pārkārtošanas 4.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) kā 
pastāvīgam nekustamam īpašumam nosaukumu: “Dumbrāji 8”. 

6. Noteikt pielikumā projektētajam zemes gabalam Nr. 2 ar kopplatību pēc zemes robežu 
pārkārtošanas 4.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(lietošanas mērķa kods 0101). 

7. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu un 
Zemes ierīcības projektu /dzēsts/ 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt: /dzēsts/, 
deklarētā adrese: /dzēsts/. 
 

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

 
 

 

 
Sēdes vadītājs nosaka nākošās domes sēdes laiku: 17. martā plkst. 15.oo, komiteju sēdes- 10.martā 

 
 

Sēdi slēdz plkst. 16.35 

 

Sēdes vadītājs          Imants KALNIŅŠ 

 

Sēdes protokoliste               Ilze KALNIŅA 

 

 
 
 
 

PIELIKUMS  
Pārgaujas novada domes  

18.02.2016. lēmumam (protokols Nr. 2, 4.§) 
 
 
 
 

Pārgaujas novada pašvaldības 

 projektu konkursa  

N O L I K U M S 
 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) izsludina un organizē 
Pārgaujas novada pašvaldība. 

2. Konkursā var piedalīties: 
2.1. biedrība un nodibinājums, kura juridiskā adrese ir Pārgaujas novadā; 
2.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Pārgaujas 

novadā; 
2.3. fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, 

no kuriem vismaz viens ir sasniedzis 18 gadu vecumu. 
3. Viens pretendents viena projektu konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu.  
4. Projekts jārealizē Pārgaujas novada pašvaldības teritorijā.   



5. Pārgaujas novada pašvaldības finansējums vienam projektam nepārsniedz EUR 500, ietverot 
visus nodokļu maksājumus, kas saistīti ar projekta kopējām izmaksām. Projektam var būt arī 
sponsoru līdzfinansējums, ja projekta realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz EUR 
500.  Šādos gadījumos projekta budžetā – izdevumu tāmē jāuzrāda arī sponsoru 
līdzfinansējums, un jāiesniedz arī rakstisks sponsora apliecinājums par projekta 
līdzfinansēšanu.  

6. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums ir EUR 4 000. 
II Konkursa mērķi un prioritāte 

7. Konkursa mērķis ir veicināt Pārgaujas novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un 
uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošināt 
iedzīvotājus īstenot pašu radītas idejas. 

8. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālas 
vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projekta īstenošana nedrīkst konfliktēt ar citas 
iedzīvotāju daļas interesēm. 

9. Konkursā tiks atbalstīti projekti divās aktivitātēs: 
9.1. vides un infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana;  
9.2. sabiedriski kultūras vai izglītojoši pasākumi (atbalstam paredzēti līdz 1 000 EUR jeb 25 % 

no kopējā projektu konkursa finansējuma apjoma). 
III Projekta īstenošanas nosacījumi 

10. Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 25.aprīlis – 2016. gada 1.decembris. 
11. Projekta attiecināmās izmaksas: 

11.1. materiālu izmaksas; 
11.2. pakalpojumu izmaksas (darba alga, degviela u.c.); 
11.3. aprīkojuma iegādes izmaksas. 

12. Projekta neattiecināmās izmaksas: 
12.1. administratīvās izmaksas (projektu vadība); 
12.2. sakaru izdevumi; 
12.3. bankas izdevumi (konta uzturēšanas, pārskatījumi u.c.). 

13. Pārgaujas novada pašvaldība pēc līguma parakstīšanas ar projekta realizētāju 10 (desmit) 
darba dienu laikā ieskaita projekta finansējumu 100 % apmērā projekta pieteikumā norādītajā 
bankas kontā. 

14. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu realizācijai. 
IV Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība 

15. Projekta pieteikums drukātā formātā jāiesniedz Pārgaujas novada pašvaldības Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: „Iktes”, Stalbe, Pārgaujas novads). 
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks  no 2016. gada 14.marta līdz 2016.gada 
31.martam. 
15.1.  Projekta pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām; 
15.2.  Projekta pieteikuma elektroniskā versija jānosūta uz elektroniskā pasta adresi 

projekts@pargaujasnovads.lv norādītajos projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņos. 

16. Projekta pieteikumā jāiekļauj:  
16.1. datorrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapas oriģināls (1.Pielikums)*;  
16.2. neformālajām grupām – visu grupas dalībnieku parakstīts saraksta oriģināls 

(2.Pielikums)*; 
16.3. pēc vēlēšanās – cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu, un, kas 

papildina projekta idejas izklāstu – fotogrāfijas, skices u.c.  
16.4. rakstisks sponsora apliecinājums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, 

ja projekta realizācijai piesaistīts kāds cits papildus ārējais finansējums. 
16.5. saskaņojums ar zemes īpašnieku par projekta īstenošanu, ja projekts tiek realizēts cita 

īpašumā esošā teritorijā. 
17. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Pārgaujas novada pašvaldības 

mājas lapā www.pargaujasnovads.lv; 

mailto:projekts@pargaujasnovads.lv
http://www.pargaujasnovads.lv/


18. Jautājumos par projektu konkursa nolikumu, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanu, 
sazināties ar Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Baibu Zvejnieci (tel. 29353779, e-pasts: 
baiba.zvejniece@pargaujasnovads.lv). 

V Projektu izvērtēšanas kārtība un līgumu slēgšana 

19. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Pārgaujas novada pašvaldības izveidota 
Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).  

20. Komisijas sastāvā ir:  
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS, komisijas priekšsēdētājs, 

Komisijas locekļi: 

Pārgaujas novada domes deputāts Alfs LAPSIŅŠ 

Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Baiba ZVEJNIECE, 

Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Līga MEDNE,  

Pārgaujas novada pašvaldības tūrisma organizatore Rudīte VASILE,  

Pārgaujas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Dace RUBLE 

Vidzemes lauku partnerības „Brasla” izpilddirektore Līga KĀRKLIŅA  

Komisijas sekretāre: Pārgaujas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 

speciāliste Elīna ELEKSE 

21. Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 
23.1. projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā (30%) no 0-30 
punktiem;  
23.2. vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība projekta īstenošanā 
(20%) no 0-20 punktiem;  
23.3. projekta oriģinalitāte (10%) no 0-10 punktiem; 
23.4. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (25%)  no 0-25 punktiem,  
23.5. citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas (15%) no 0 – 15 punktiem. 

22. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs precizē vai papildina informāciju par savu 
projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 
norādot termiņu, līdz kuram projekta pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc informācijas 
saņemšanas, Komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti. 

23. Projekta izstrādātājiem projekta idejas iespējams prezentēt klātienē pēc vērtēšanas komisijas 
noteikta laika, kas dos papildus punktus projekta idejas – pieteikuma izvērtēšanā; 

24. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2016. gada 18. aprīlim projektu iesniedzējiem pa 
pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni. Pēc līgumu parakstīšanas projekta konkursa rezultāti 
būs pieejami interneta mājas lapā www.pargaujasnovads.lv. 

25. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Pārgaujas novada pašvaldība slēgs līgumu par projekta 
īstenošanu. Līguma forma atrodama Pārgaujas novada pašvaldības mājas lapā 
www.pargaujasnovads.lv kopā ar citiem konkursa saistītajiem dokumentiem (3.Pielikums)*.  

26. Pēc projekta īstenošanas, īstenotājam jāiesniedz Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu 
nodaļas vadītājai Līgai MEDNEI noteiktas formas saturiskā un finanšu atskaite (4.Pielikums)*, 
pievienojot grāmatvedības dokumentu oriģinālu kopijas (rēķinus, čekus, kvītis, līgumus, 
pieņemšanas nodošanas aktus). Visām projekta īstenošanā paredzētajām aktivitātēm jābūt 
pabeigtām 2016. gada 1. decembrim Atskaite jāiesniedz 10 dienu laikā pēc projekta 
īstenošanas. Ja projekta iesniedzējs nespēj norādītajā laikā realizēt projektu, drīkst lūgt 
projekta termiņa pagarinājumu. Ja projekts netiek īstenots vispār, jāveic saņemtā finansējuma 
atmaksa vienojoties ar pašvaldību par saņemtā finansējuma atgriešanas kārtību un laiku.  

27. Vienlaikus ar saturisko atskaiti jānosūta fotogrāfijas ar projekta norises vai rezultāta 
atspoguļojumu uz e-pastu projekts@pargaujasnovads.lv  to ievietošanai mājas lapā.  
 

*Piezīme: Nolikuma pielikumi pieejami Word formātā Pārgaujas novada pašvaldības mājas 

lapā www.pargaujasnovads.lv – sadaļā PĀRGAUJAS NOVADA PROJEKTU KONKURSS 2016 

 
 

  

http://www.pargaujasnovads.lv/
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 PIELIKUMS  

Pārgaujas novada domes  

18.02.2016. lēmumam (protokols Nr.  2, 14.§) 

 

NOLIKUMS 
Par krīzē nonākušu personu izmitināšanu pašvaldībai piederošā īpašumā - dzīvoklī 

“Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads  
 

Izdots pamatojoties uz 
 likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta 2.punktu, likuma “Par sociālo drošību” 11.pantu,  
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pantu 

 
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Pārgaujas novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis (turpmāk – Krīzes dzīvoklis), tiek piedāvāts, 
kā izmitināšanas pakalpojums personai vai ģimenei, izmantojot īslaicīgai lietošanai, lai nodrošinātu 
pakalpojumu personām, kuras nonākušas krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un 
nesaņem citu personu pietiekamu palīdzību (turpmāk – Pakalpojums). 
1.2. Krīzes dzīvokļa Pakalpojuma mērķis ir īslaicīgi izmitināt krīzes situācijā nonākušu personu vai 
ģimeni, līdz krīzes situācijas atrisināšanai. 
1.3. Krīzes dzīvokļa statusu nosaka vai atceļ Pārgaujas novada dome. 
1.4. Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu pieņem Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests 
(turpmāk – Sociālais dienests) atbilstoši Pārgaujas novada domes ___.02.2016. sēdes lēmums 
(protokols Nr.___, __.§) apstiprinātajam nolikumam (turpmāk – Nolikums) un Līgumu par Krīzes 
dzīvokļa nodošanu lietošanā pieņem un noslēdz Pārgaujas novada pašvaldība. 
 1.5. Krīzes dzīvokļa Pakalpojums tiek sniegts Pārgaujas novada pašvaldībai piederošajā īpašumā pēc 
adreses: “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152. 
1.6. Nodrošinot Krīzes dzīvokļa darbību tiek ievēroti Latvijas Republikas likumi, Ministru Kabineta 
noteikumi, Pārgaujas novada domes lēmumi, kā arī šis nolikums. 
 

2.KRĪZES DZĪVOKĻA PAKALPOJUMA PIEŠĶIRŠANAS UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA 
2.1. Krīzes dzīvokļa Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai/ģimenei, kurai  pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta ir Pārgaujas novads, vai pašreiz dzīvo Pārgaujas novadā. 
2.2. Krīzes dzīvokļa Pakalpojumu persona vai ģimene var saņemt šādos gadījumos,  ja tai nav citu 
iespēju, kā risināt radušos situāciju: 
2.2.1. ja personai/ģimenei pašreizējais mājoklis ir cietis stihiskas nelaimes vai avārijas gadījumā 
(ugunsgrēkā, plūdos, dabas stihiju rezultātā u.c.); 
2.2.2. ja persona/ģimene ir cietusi vardarbībā; 
2.2.3. citos neparedzamos un objektīvos gadījumos (kurus par tādiem atzīst Sociālais dienests), kad 
nepieciešama izmitināšana Krīzes dzīvoklī;  
2.3. Krīzes dzīvokļa izmitināšanas Pakalpojuma izmantošanas ilgums, slēdzot vienošanos, var tikt 
paredzēts: 
2.3.1 līdz 24 (divdesmit četrām) stundām; 
2.3.2. līdz 1 (vienam) mēnesim, kamēr tiek risinātas personas vai ģimenes sociālās problēmas; 
2.3.3. līdz 2 (diviem) mēnešiem, ja tam ir objektīvi iemesli, kā arī, ja persona vai ģimene pilda 
līdzdarbības pienākumus, ko noteicis Sociālais dienests. 
2.4. Lai saņemtu Krīzes dzīvokļa izmitināšanas Pakalpojumu, persona iesniedz personīgi  Sociālajam 
dienestam šādus dokumentus: 
2.4.1. rakstisku iesniegumu ar pamatojumu par Krīzes dzīvokļa Pakalpojuma nepieciešamību 
(iesnieguma paraugs Nolikuma pielikums Nr.1) 
2.4.2. citus dokumentus, ko pieprasa Sociālais dienests. 
2.5. Lēmumu par Krīzes dzīvokļa Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu Sociālais dienests  pieņem 
1 (vienas) dienas laikā. 



2.6.Pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas par Pakalpojuma piešķiršanu un vienošanos par 
līdzdarbību krīzes situācijas risināšanā, Pārgaujas novada pašvaldība ar personu slēdz Līgumu par 
krīzes dzīvokļa nodošanu lietošanā (Nolikuma pielikums Nr.2.) un aizpilda pieņemšanas - 
nodošanas aktu. 
2.7. Personai, kura slēdz Līgumu par Krīzes dzīvokļa pieņemšanu lietošanā, ir jāievēro Krīzes dzīvokļa 
iekšējās kārtības noteikumi. 

  2.8. Izmitināšanas Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja: 
 2.8.1.  persona rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu; 
 2.8.2. persona nepilda līdzdarbības pienākumus; 
2.8.3. persona rupji pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai apdraud darbinieku vai citu Krīzes 
dzīvokļa iemītnieku drošību; 
2.8.4. persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem. 
2.9.Pēc izmitināšanas Pakalpojuma pārtraukšanas personai/ģimenei ir nekavējoties jāatbrīvo 
Krīzes dzīvoklis.  
2.1. Sociālā dienesta lēmumu par Krīzes dzīvokļa Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu var 
pārsūdzēt Pārgaujas novada domē. 

 
1. KRĪZES DZĪVOKĻA FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Krīzes dzīvoklis tiek finansēts no Pārgaujas novada domes Sociālā dienesta sociālā budžeta 
līdzekļiem. 
3.2. Atbrīvojot Krīzes dzīvokļa telpas, tiek parakstīts pieņemšanas - akts. 
3.3. Par Krīzes dzīvokļa Pakalpojuma piešķiršanu, izmantošanu un uzturēšanu atbild Sociālais 
dienests. 
 

4.KRĪZES DZĪVOKĻA IEMĪTNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. Izmantot Krīzes dzīvokļa dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu un virtuvi pamatvajadzību 
nodrošināšanai krīzes situācijā. 
4.2.Ievērot Krīzes dzīvokļa iekšējās kārtības noteikumus. 
4.3. Atstājot Krīzes dzīvokli uz vairākām dienām (vismaz 3), brīdināt Sociālā dienesta darbiniekus 
par savu atrašanās vietu un laiku, norādot sazināšanās tālruņa numuru. 
4.4. Krīzes dzīvoklī neizmitināt citas personas, kuras nav norādītas vienošanās līgumā. 
 

5.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
5.1. Nepieciešamības gadījumā Sociālā dienesta darbiniekam iekļūt Krīzes dzīvoklī jebkurā diennakts 
laikā. 
5.2. Nodot telpas iemītniekiem lietošanas kārtībā, saskaņā ar Krīzes dzīvokļa pieņemšanas-
nodošanas aktu; 
5.3. Nodrošināt telpu aprīkojumu ar mēbelēm un sadzīves priekšmetiem. 
5.4. Veikt telpu apskati un nodrošināt sanitāri tehnisko prasību nodrošināšanu. 
 
 
 

Pielikums Nr.1 

 
Pārgaujas novada pašvaldības 

                                                              Sociālajam dienestam 
 

no ______________________________________ 
 

deklarētā dzīvesvieta__________________________ 
 

telefona numurs__________________________ 
 
 

IESNIEGUMS  



              par izmitināšanu krīzes dzīvoklī 
 

         Lūdzu izmitināt mani (un manu ģimeni) krīzes dzīvoklī “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, jo krīzes situācijas dēļ nav iespējams izmitināties savā pašreizējā mājoklī. 
 
Pamatojums_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________ 
 
Lūdzu nodrošināt izmitināšanu līdz  □ 24 stundām  □  uz vienu mēnesi. 
 
Ģimenes sastāvs (aizpildīt, ja pakalpojumu lūdz ģimene): 
 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Personas kods Radniecība Piezīmes 

     

     

 
Pielikumā: 
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Visu pilngadīgo personu paraksti: 
   _______________________     _____________________   ________________________ 
 (vārds, uzvārds)   (paraksts)   ( atšifrējums) 
  _______________________     _____________________   ________________________ 
 (vārds, uzvārds)   (paraksts)   ( atšifrējums) 
  _______________________     _____________________   ________________________ 
 (vārds, uzvārds)   (paraksts)   ( atšifrējums) 
 
 
Datums:___________  Paraksts 
 
 

 
 

Pielikums Nr.2 
 
 

Pārgaujas novada pašvaldības 
 Sociālais dienests 

 
 Iekšējās kārtības noteikumi pašvaldībai piederošā īpašumā - dzīvoklī 

“Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads  
 

 
1. Vispārējie noteikumi 

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumam - dzīvoklim pēc adreses “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads (turpmāk - Krīzes dzīvoklis) tiek noteikti iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - 
Noteikumi), kas nosaka kārtību, kāda jāievēro Krīzes dzīvokļa izmitināšanas pakalpojuma 
saņēmējiem. 

 
2. Krīzes dzīvokļa izmitināšanas pakalpojuma ņēmēju tiesības un pienākumi 

2.1. Krīzes dzīvokļa izmitināšanas pakalpojuma ņēmēju tiesības: 



2.1.1. Izmantot Krīzes dzīvokļa dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu un virtuvi pamatvajadzību 
nodrošināšanai krīzes situācijā. 
2.2.  Krīzes dzīvokļa izmitināšanas pakalpojuma ņēmēju pienākumi: 
2.2.1.Ievērot šos Noteikumus: 
2.2.2. Ievērot Pārgaujas novada domes apstiprināto Nolikumu “Par krīzes dzīvokli Pārgaujas novada 
Straupes pagastā”; 
2.2.3. Ievērot līguma par krīzes dzīvokļa nodošanu lietošanā noteikumus; 
2.2.4. Uzturēt tīrību un kārtību dzīvoklī un ārpus tā; 
2.2.5. Izejot no Krīzes dzīvokļa, izslēgt elektrību un pārbaudīt, vai ir izslēgtas Krīzes dzīvoklī esošās 
elektroierīces un aizgriezti ūdens krāni; 
2.2.6. Atkritumus novietot tikai to savākšanai/novietošanai paredzētās vietās; 
2.2.7. Saglabāt ar pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemto Krīzes dzīvokli un koplietošanas telpas 
tādā vizuālā izskatā, kādas tās tika pieņemtas, visu izmitināšanas pakalpojuma laiku; 
2.2.8. Ārkārtas situācijā, kas izpaužas kā ugunsgrēks, nelaimes gadījumi, vai tiek pamanīts, ka citas 
personas veic likumpārkāpumu vai līdzīgās situācijās, nekavējoties zvanīt attiecīgajām iestādēm pa 
tālruņiem: 
2.2.8.1. Policija  - 112; 
2.2.8.2. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests  - 112; 
2.2.8.3. Ātrās palīdzības dienests  - 113; 
2.2.8.4. Pārgaujas novada Sociālais dienests – tālr.nr. 64132292; 26134703; 
2.2.8.5. Pārgaujas novada pašvaldības policijas vadītājs – tālr.nr. 29333659; 
2.2.9. Nepieciešamības gadījumā iekļūt Krīzes dzīvoklī Sociālā dienesta darbiniekam, kā arī 
attiecīgajiem Pārgaujas novada domes darbiniekiem; 
2.2.10.Pēc iespējas ātrāk ziņot  Pārgaujas novada domei par jebkura veida bojājumiem, kur 
nepieciešama apsaimniekotāja rīcība; 
2.2.11. Krīzes dzīvokļa iemītniekiem atbrīvot dzīvokli gadījumā, ja ir beidzies līguma termiņš, vai 
līgums ir lauzts pirms līguma termiņa beigām; 
2.2.12. Atstājot Krīzes dzīvokli uz vairākām dienām (vismaz 3), brīdināt Sociālā dienesta darbiniekus 
vismaz vienu dienu iepriekš par savu atrašanās vietu un laiku, norādot sazināšanās tālruņa numuru. 
2.2.13. Krīzes dzīvoklī neizmitināt citas personas, kuras nav norādītas vienošanās līgumā. 
2.3. Krīzes dzīvokļa pakalpojuma ņēmējiem ir aizliegts: 
2.3.1. Veikt jebkāda veida uzlabojumus vai remontus Krīzes dzīvoklī vai koplietošanas telpās; 
2.3.2. Krīzes dzīvoklī un koplietošanas  telpās lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas 
vielas; 
2.3.3. Smēķēt dzīvoklī un koplietošanas telpās; 
2.3.4. Laika posmā no pulksten 23.00 līdz 06.00 veikt jebkādas darbības, kas rada pastiprinātu 
troksni.  
2.4. Krīzes dzīvokļa iemītnieki ir atbildīgi par šo Noteikumu neievērošanu un par jebkādiem Krīzes 
dzīvoklim vai citiem dzīvokļiem nodarītajiem zaudējumiem. 
 
Ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos: 
 
Krīzes dzīvokļa pakalpojuma saņēmēji: 
 
 
 

                                                                     Pielikums Nr.3 
 

LĪGUMS PAR KRĪZES DZĪVOKĻA NODOŠANU LIETOŠANĀ  
 

Pārgaujas novada Stalbes pagastā    2016.gada ___._____________ 
 
 Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116276, juridiskā adrese: “Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS personā, kura 



darbojas uz likuma “Par pašvaldībām” un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk 
– Pašvaldība, no vienas puses, un  
            _________________________ (vārds, uzvārds), personas kods _______________, deklarētā dzīvesvieta 
____________________, Pārgaujas novada _________ pagasta, turpmāk - Pakalpojuma ņēmējs, no otras 
puses, 
           abi kopā, turpmāk – Puses, katrs atsevišķi – Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu, 
turpmāk – Līgums,  
 

1.Līguma priekšmets 
1.1. Sociālais dienests, pamatojoties uz Pārgaujas novada domes ___.02.2016. sēdes lēmums 

(____.___ §) apstiprinātajā nolikumā ‘’Par krīzes dzīvokli Pārgaujas novadā’’ noteikto 
Krīzes dzīvokļa piešķiršanas kārtību, nodod un Pakalpojuma ņēmējs pieņem īslaicīgā 
lietošanā Pārgaujas novada pašvaldībā esošo dzīvokli adresē: “Doktorāts”, Plācis, 
Straupes pagasts, Pārgaujas novads, turpmāk - Krīzes dzīvoklis. 

1.2. Krīzes dzīvokļa telpas kopējā platība ir 21,2 m² un ar dzīvokli saistītās palīgtelpas: 
koridors, virtuve, higiēnas telpas. Krīzes dzīvoklis tiek nodots Pakalpojuma ņēmējam 
lietošanā saskaņā ar Krīzes dzīvokļa pieņemšanas - nodošanas aktu. 

1.3. Krīzes dzīvoklis ir aprīkots ar: 

◦ centrālo apkuri; 

◦ ūdensvadu; 

◦ kanalizāciju; 

◦ elektroapgaismojumu; 

◦ elektrisko boileri karstam ūdenim; 

◦ pirmās nepieciešamības lietām (mēbelēm, sadzīves priekšmetiem, apģērbu). 
1.4. Krīzes dzīvokļa uzturēšanas izmaksas sedz Pārgaujas novada pašvaldība. 

 
2. Krīzes dzīvokļa nodošana, izmitināšanas pakalpojuma termiņš un līguma izbeigšana 

2.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz noteiktu laiku, 
pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu, no 2016.gada _________ līdz 2016.gada 
_______________. Krīzes dzīvoklis pie pieņemšanas un pie nodošanas lietošanā tiek nodots 
ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Līguma termiņš tiek pagarināts, ja ir Sociālā dienesta 
lēmums par tā nepieciešamību. 
2.2. Ja nav Sociālā dienesta lēmums par Pakalpojuma ņēmēja ilgāku uzturēšanos Krīzes 
dzīvoklī, tad Pakalpojuma ņēmējs atbrīvo Krīzes dzīvokli nākamajā dienā pēc Līguma 
2.1.punktā noteiktā termiņa izbeigšanās. 
2.3.  Krīzes dzīvokļa Līgumu var izbeigt pirms iepriekšminētā termiņa, ja: 

                   2.3.1. Pakalpojuma ņēmējs nevēlas vairs izmantot Krīzes dzīvokļa izmitināšanas 
pakalpojumu; 
                   2.3.2. Pakalpojuma ņēmējs neievēro Krīzes dzīvokļa iekšējās kārtības noteikumus; 

2.4. Pakalpojuma ņēmējs, kurš vēlas pirms Līgumā norādītā termiņa izbeigt Krīzes 
dzīvokļa pakalpojumus, brīdina Sociālo dienestu par to vismaz 1 (vienu) dienu iepriekš. 
 

3.Pakalpojuma ņēmēja tiesības un pienākumi 
3.1.  Pakalpojuma ņēmēja tiesības: 

                  3.1.1.Izmantot Krīzes dzīvokļa dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu un virtuvi pamatvajadzību 
nodrošināšanai krīzes situācijā;  
                  3.1.2. Izmantot Krīzes dzīvokli Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

3.2. Pakalpojuma ņēmēja pienākumi: 
                  3.2.1. uzturēt kārtībā Krīzes dzīvokli, saudzīgi izturēties pret māju, tās iekārtām un 
koplietošanas telpām, izmantot Krīzes dzīvokli mērķiem, kādam tas paredzēts, ievērojot Krīzes 
dzīvokļa iekšējās kārtības noteikumus, sanitārās un ugunsdrošības normas;  
                   3.2.2. netrokšņot, nelietot alkoholu, nespēlēt skaļu mūziku, nepieļaut nepiederošu 
personu iemitināšanu, neturēt dzīvojamās telpās suņus, kaķus un citus dzīvniekus; 



                   3.2.3.likumā noteiktajā kārtībā Pārgaujas novada domei atlīdzināt visus zaudējumus, (ja 
tādi ir), kas radušies sakarā ar Krīzes dzīvokļa, dzīvojamās mājas un tās iekārtu bojājumiem personu, 
kuras lieto Krīzes dzīvokli, vainas dēļ; 
                   3.2.4. atstājot Krīzes dzīvokli uz vairākām dienām (vismaz 3), brīdināt Sociālā dienesta 
darbiniekus par savu atrašanās vietu un laiku, norādot sazināšanās tālruņa numuru. 
 

4. Sociālā dienesta tiesības un pienākumi 
                4.1. Sociālā dienesta tiesības: 
                4.1.1. Nepieciešamības gadījumā iekļūt Krīzes dzīvoklī jebkurā diennakts laikā; 
                4.1.2. dot norādījumus sanitāri tehnisko, ugunsdrošības prasību nodrošināšanai; 
                4.1.3. prasīt no Pakalpojuma ņēmēja atbilstošu līdzdarbību krīzes novēršanai. 
                4.2  Sociālā dienesta pienākumi: 
                4.2.1.Nodot telpas iemītniekiem lietošanas kārtībā, saskaņā ar Krīzes dzīvokļa pieņemšanas 
- nodošanas aktu. 
                4.2.2. Nodrošināt telpu aprīkojumu ar mēbelēm un sadzīves priekšmetiem. 
                4.2.3. Veikt telpu apskati un nodrošināt sanitāri tehnisko prasību nodrošināšanu. 
 

 
5. Citi noteikumi 

5.1.  Pakalpojuma ņēmējam un ar viņu kopā iemitinātajām personām, ja tādas ir, kuri 
dzīvo Krīzes dzīvoklī, ir tiesības, kas norādītas šajā Līgumā, kā arī viņiem ir jāpilda visi pienākumi, 
kas paredzēti Līgumā. 

5.2. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas 
ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 
parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas.  

5.3. Strīdus, kas radušies starp Sociālo dienestu un Pakalpojuma ņēmēju izšķir Latvijas 
Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

5.4.  Šis Līgums ir sagatavot divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas 
Sociālajā dienestā, un otrs pie Pakalpojuma ņēmēja.  

5.5.  Šis Līgums nav par pamatu Pakalpojuma ņēmēja dzīves vietas deklarēšanai Krīzes 
dzīvoklī. 

 
 
                  Pārgaujas novada pašvaldības               Pakalpojuma ņēmējs 
                  izpilddirektore      
 
                  __________________ M.DRUBIŅA                                        _____________ /Vārds, Uzvārds/ 
 
  
Ar dzīvojamās telpas lietošanas, piemājas teritorijas uzturēšanas, kā arī ar ugunsdrošības 
noteikumiem esmu iepazinies. Esmu informēts, ka par šo noteikumu neievērošanu iestājas 
administratīvā, kriminālā vai civiltiesiskā atbildība. 
 
______________________ /Vārds, Uzvārds/ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



PIELIKUMS  

Pārgaujas novada domes  

18.02.2016. lēmumam (protokols Nr.  2, 15.§) 

 

     

     

Pārgaujas novada pašvaldības  vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāme 
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

2016.gadam pēc 2015.gada naudas plūsmas  

 

 

 

      

Ekono-
miskās 
klasifi- 
kācijas 
kods Izdevumi /ieņēmumi 

Straupes 
pamatskola 

Stalbes 
vidusskola 

Stalbes 
vidusskolas 
bērnu dārza 

grupas 

  
2015.gada naudas plūsmas 

izdevumi EUR EUR EUR 

1110 Atalgojums 258283 359231 88536 

1210 Darba devēja VSAOI 64594 91798 20801 

2200 Pakalpojumi 17885 48652 5166 

2300 

Krājumi , materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 24683 51768 7248 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 194 356 0 

5233 Bibliotēku krājumi 1400 2551 60 

  Kopā izdevumi 367039 554356 121751 

         

  Neiekļautie aprēķinā:       

  Mērķdotācija pedagogu atlīdzībai 152083 209428 17718 

  Mērķdotācija darba devēja VSAOI 35991 48208 4180 

  Kopā  188074 257636 21898 

          

  Pašvaldības finansējums 178965 296720 99853 

  
Audzēkņu skaits iestādē uz 
01.01.2016. 143 152 56 

  Izdevumi uz 1 audzēkni gadā  1251.50 1952.11 1783.09 

  Izdevumi uz 1 audzēkni mēnesī 104.29 162.68 148.59 
 

Izmaksu aprēķinā par vienu audzēkni nav iekļauti šādi izdevumi: pedagogu atalgojums un 

valsts sociālās obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta, prēmijas, 

naudas balvas un materiālā stimulēšana (EKK 1148), darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 

(EKK 1170), ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 

2120), transportlīdzekļu nomas maksa (EKK 2262), citi pakalpojumi (EKK 2270), degvielas 

izdevumi (EKK 2322), ēdināšanas izdevumi (EKK 2363), pārējās preces (EKK 2390), budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi (EKK 2500). 


