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Par kustamās mantas pārvaldīšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Straupes mednieku un 
makšķernieku biedrība “Mārkulīči”” 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
 Saskaņā ar 2014. gada 19. septembra Līgumu par atbalsta saņemšanu Nr. PN/1-41/14/18 
starp Lauku atbalsta dienestu un Pārgaujas novada pašvaldību, Pārgaujas novada pašvaldībai tika 
piešķirti finanšu līdzekļi 7487,69 EUR apmērā, kas tika izlietoti saldētavu iegādei, lai nodrošinātu 
Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.  
 Atbilstoši Līguma 1.4. punktam, Pārgaujas novada pašvaldība iegādātās saldētavas nodeva 
lietošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību 
produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai 
nepieciešamajiem paraugiem. Saldētavu iegādei 8 medību tiesību lietotāji piedalījās kopā ar 
līdzfinansējumu 1576,31 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit seši euro un 31 cents ) 
atsevišķi katrs iemaksāja  197,04 EUR ( viens simts deviņdesmit četri euro un 04 centi).  
 
 Pamatojoties uz augstākminēto Līgumu, 2015.gada 16.janvārī Pārgaujas novada pašvaldība, 
no vienas puses, un biedrība “Straupes mednieku un makšķernieku biedrība “Mārkulīči””, 
reģ.40008003467, no otras puses, noslēdza patapinājuma līgumu nr. PN/4-21.8/15/16, turpmāk – 
Līgums, par saldētavas Liebherr GT 4932 un saldētavas Liebherr GT 6122 nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā. Saskaņā ar Līguma 3.1. punktu, Līgums noslēgts uz pieciem gadiem.  
 Saskaņā ar 2021. gada 31.marta Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu 
Nr. 32 “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra apkarošanā” Pielikumu, Pārgaujas novada teritorija 
noteikta kā Āfrikas cūku mēra II riska zona Latvijas Republikā. 
 Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Mantas novērtēšanas komisija ir apsekojusi 
saldētavu atrašanās vietu un pārliecinājusies par tās ekspluatāciju atbilstoši noslēgtajam 
patapinājuma Līgumam. Patapinājuma ņēmējs ir godprātīgi pildījis noslēgto Līgumu un, ņemot vērā, 
ka Līguma mērķis bija Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanas 
nodrošināšana, ir nepieciešams noslēgt Līgumu par kustamās mantas pārvaldīšanu.  
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu 
un 14. panta otrās daļas 3. punktu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisijas 14.12.2021. atzinumu (protokols Nr.24)  un Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 22.12.2021. atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs 
Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-
Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  
atturas nav, nolemj: 



 
1. Noslēgt līgumu par kustamās mantas pārvaldīšanu ar biedrību “Straupes mednieku un 

makšķernieku biedrība “Mārkulīči””, reģ.40008003467, par pašvaldībai piederošās 
kustamās mantas saldētavas Liebherr GT 4932 (1 gb.) un saldētavas Liebherr GT 6122 (1.gb.) 
pārvaldīšanu uz 5 gadiem līdz 2026.gada 31.decembrim. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt biedrībai ““Straupes mednieku un makšķernieku biedrība 
“Mārkulīči””, reģ.40008003467, uz adresi: “Āvaidi”, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV4152. 

3. Pilnvarot Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldi (vadītāja p.i. M.DRUBIŅA) sagatavot un 
noslēgt lēmuma 1.punktā noteikto līgumu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.  
 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


