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Par kustamās mantas pārvaldīšanas līguma noslēgšanu  
ar mednieku biedrību “Sērmūkši” 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Saskaņā ar 2014. gada 5. septembrī noslēgto Līgumu Nr. 020914/162 starp Lauku atbalsta 

dienestu un Amatas novada pašvaldību par atbalsta saņemšanu Amatas novada pašvaldībai tika 
piešķirti A/S “Latvijas Valsts meži “ dāvinājuma (ziedojuma) finanšu līdzekļi 11495,82 euro apmērā 
saldētavu iegādei, lai nodrošinātu Āfrikas un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu 
īstenošanu. 

2014. gada 3. oktobrī tika noslēgts pirkuma līgums Nr. 34 “Dzesētavu iegāde meža cūku 
liemeņu glabāšanai Amatas novada mednieku kolektīvu vajadzībām” ar SIA “Inkomercs K”, reģ. Nr. 
40103144127, par 7 dzesētavu (Cold S-1200a/g-v) piegādi kopsummā par 11139,80 euro. 

Saskaņā ar Līguma Nr. 020914/162 1.4. punktu un Amatas novada pašvaldības 2014. gada 
22. oktobra lēmumu Nr. 7 “Par dzesētavu iegādi meža cūku liemeņu glabāšanai Amatas novada 
mednieku kolektīvu vajadzībām” pašvaldība iegādātās dzesētavas nodeva patapinājuma lietošanā 
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas 
uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklējumu veikšanai 
nepieciešamajiem paraugiem. 

2014. gada 29. oktobrī Amatas novada pašvaldība no vienas puses un mednieku biedrība 
“Sērmūkši”, reģ. Nr. 40008030431 no otras puses noslēdza patapinājuma līgumu Nr. 4, turpmāk - 
Līgums, par dzesētavas COLD S-1200a/g-v, Nr. 14-10/02952, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
Saskaņā ar līguma  3.1. punktu Līgums noslēgts uz pieciem gadiem. 

Saskaņā ar 2021. gada 22. novembra Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 
rīkojumu Nr. 125 “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra apkarošanā” pielikumu Cēsu novada teritorija 
noteikta kā Āfrikas cūku mēra 2. riska zona Latvijas Republikā. 

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde ir pārliecinājusies par saldētavas ekspluatāciju 
atbilstoši noslēgtajam patapinājuma līgumam. Patapinājuma ņēmējs ir godprātīgi pildījis noslēgto 
Līgumu un, ņemot vērā, ka Līguma mērķis ir Āfrikas un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu 
īstenošana, būtu lietderīga līguma noslēgšana par kustamās mantas lietošanu. 

Pamatojoties uz 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 5. panta pirmās daļas 5. punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
22.12.2021. atzinumu (protokols Nr.8) Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris Melbārdis , 
Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, 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 mednieku biedrību “Sērmūkši”, reģ. 
Nr.40008030431, par pašvaldībai piederošās kustamās mantas  dzesētavas Cold S-1200a/g-
v pārvaldīšanu uz 5 gadiem līdz 2026. gada 31. decembrim. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt mednieku biedrībai “Sērmūkši”, reģ. Nr. 40008030431, uz adresi 
“Kalēji”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV-4143.  

3. Pilnvarot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldi (vadītāja p. i. E. Eglīte) sagatavot un 
noslēgt lēmuma 1. punktā noteikto līgumu. 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. 
E. Eglītei. 

 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


