
Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada 
pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu 

novada pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldības 
 Finanšu komisijas sēdes  

protokols Nr. 7 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
2020.gada 10.novembrī 
Sēde sākas plkst. 13.00, attālināti (tiešsaistē) 
 
Sēdē piedalās:    
Amatas novada domes priekšsēdētāja, E.Eglīte 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs, J.Rozenbergs 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, A.Šteins 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs, H.Vents 
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja, E.Stapulone 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, I.Putniņš 
 
 

Nr. 
p.k. Novads 

Aktuālais 
iedzīvotāju skaits  

1 Amatas novads 5375 
2 Cēsu novads 18116 
3 Jaunpiebalgas novads 2172 
4 Līgatnes novads 3489 
5 Pārgaujas novads 3830 
6 Priekuļu novads 8256 
7 Vecpiebalgas novads 3793 

  Kopskaits 45031 
 
 
Nepiedalās: 
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, L.Šāvējs 
 
Piedalās:  
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs, A.Egliņš-Eglītis 
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos, S.Zvirbule 
Sēdi vada: Cēsu novada domes priekšsēdētājs, J.Rozenbergs 
Protokolē: Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja vadītāja, I.Ozola 

 
Darba kārtība 

 
1.Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu 
   Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 
 



2. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu 
3. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu  
     Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
 
4. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Blodziņi” Līgatnes pagasts,   
     Līgatnes novads, nodošanu atsavināšanai 
     Ziņo: A.Šteins, Līgatnes novada domes priekšēdētājs 
 
5. Par nekustamā īpašuma  “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles  
     rezultātu saskaņošanu. 
6. Par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Auciema ganības”  
    Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, nodošanu atsavināšanai. 
7. Par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Līkloči” Straupes pagasts,  
    Pārgaujas novads, nodošanu atsavināšanai. 
8. Par nekustamā īpašuma  “Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā,  
     nodošanu atsavināšanai. 
9. Par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Baukalni”, Straupes  
     pagastā, Pārgaujas novadā, iznomāšanu. 
    Ziņo: H.Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 

 
Sēdes vadītājs lūdz balsot par izsludināto darba kārtību. 
 

Ar 6 balsīm par (E.Eglīte, J.Rozenbergs, A.Šteins, H.Vents, E.Stapulone, 
I.Putniņš), pret – nav, atturas – nav, tiek apstiprināta Finanšu komisijas darba kārtība. 
 

 
1. 
 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu   
______________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 

Izskatot Cēsu novada pašvaldības 2020.gada 9.novembra iesniegumu 
(reģistrēts ar Nr.6-2-6/1/5629) “Par jautājuma izskatīšanu” ar lūgumu saskaņot 
noslēgtos zemes nomas līgumus, kas noslēgti laika periodā no 01.10.2020.-
31.10.2020.  

Izskatot Cēsu novada pašvaldības iesniegto iesniegumu, pamatojoties uz 
Finanšu komisijas 2020.gada 8.septembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
iznomāšanu” (prot. Nr. 4, 1.punkts) un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, 
J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 
42 859 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 

 
Pieņemt zināšanai informāciju par zemes nomas līgumu slēgšanu saskaņā ar 

pielikumu Nr.1 

Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone, A.Šteins 



 
 

2. 
 

Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
iznomāšanu 

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 2.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr.6-2-
6/1/5454) Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 2.novembra iesniegums Nr. 3.1-
5.1/2020-1719 “Par iesniegumu izskatīšanu  un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu  
saskaņot zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam (zemes gabalam) 
“Kapu māja”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

Priekuļu novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.450 “Par 
zemes nomas līguma slēgšanu “(protokols Nr.17, 21.punkts),  ar kuru nolemts slēgt 
zemes nomas līgumu ar Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecību “Lejas 
Sīmaņi” par Priekuļu novada pašvaldības valdījumā esošo nekustamo īpašumu  (zemes 
gabalu) “Kapu māja” Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 006 
0212, 3,98 ha platībā,  ar termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim , nosakot nomas 
maksu saskaņā ar zemes nomas pakalpojuma cenrādi EUR 250,00 (divi simti 
piecdesmit eiro un 00 centi) gadā, ar mērķi – lauksaimniecības vajadzībām. 

Izskatot Priekuļu novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 42 859 iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot zemes nomas līguma slēgšanu par nekustamo īpašumu (zemes 
gabalu) “Kapu māja”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 006 
0212, 3,98 ha platībā. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone 
 

 
3. 

 
Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu  
______________________________________________________ 

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 2.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr.6-2-
6/1/5454) Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 2.novembra iesniegums Nr. 3.1-
5.1/2020-1719 “Par iesniegumu izskatīšanu  un lēmumu pieņemšanu” ar lūgumu 
saskaņot noslēgtos zemes nomas līgumus, kas noslēgti laika periodā no 01.10.2020.-
30.10.2020. ar termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim. Zemes gabalu lietošanas 
mērķis- zemes izmantošana sakņu dārzu vajadzībām. 

Izskatot Priekuļu novada pašvaldības iesniegto iesniegumu, pamatojoties uz 
Finanšu komisijas 2020.gada 8.septembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 



iznomāšanu” (prot. Nr. 4, 1.punkts) un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, 
J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 
42 859 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 

 
Pieņemt zināšanai informāciju par zemes nomas līgumu slēgšanu saskaņā ar 

pielikumu Nr.2 

 
Izsakās: J.Rozenbergs, L.Stapulone 
 

4. 
 

Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Blodziņi” Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, nodošanu atsavināšanai 

__________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Šteins, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 29.oktobrī saņemts (reģistrēts ar Nr.6-2-

6/1/5392) Līgatnes novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra iesniegums Nr. D3-
4/20/1502  “Par saskaņojuma sniegšanu”, ar lūgumu saskaņot nekustamā īpašuma 
“Blodziņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, atsavināšanu. 

Līgatnes novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par 
Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Blodziņi”, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads atsavināšanu “ (protokols Nr.16, 16.paragrāfs),  ar kuru nolemts nodot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu  (zemes gabalu) „Blodziņi”, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, kadastra numurs 42620060066, sastāvošu no divām zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumu 42620060116, kopējo platību 16,09 ha, un ar kadastra 
apzīmējumu 42620060118, kopējo platību 27,97 ha,  ar mērķi – lauksaimniecības 
vajadzībām.  

Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids -  atklātā publiskā izsolē ar 
augšupejošu soli, izsoles nosacītā sākuma cena – 127500,00 EUR (viens simts 
divdesmit septiņi tūkstoši un pieci simti eiro un 00 centi). 

Izskatot Pārgaujas novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 42 859 iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

Saskaņot Līgatnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Blodziņi”, Līgatnes pagasts,  Līgatnes novads, sastāvošu no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 42620060116, kopējo platību 16,09 ha un ar kadastra 
apzīmējumu 42620060118, kopējo platību 27,97 ha,  nodošanu atsavināšanai. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, A.Šteins, H.Vents 
 
 



 
5. 

 
Par nekustamā īpašuma  “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles 

rezultātu saskaņošanu 
Ziņo: H.Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 4.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-2-

6/1/5511) Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada 4.novembra iesniegums  “Par 
iesnieguma izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu  saskaņot  nekustamā 
īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu . 

Pārgaujas novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.179 
“Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 002 0043, izsoles rezultātu apstiprināšanu“ 
(protokols Nr.14, 13.paragrāfs), ar kuru nolemts apstiprināt nekustamā īpašuma 
(zemes gabala) “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra apzīmējums 
4280 002 0043, ar platību 2,53 ha, izsoles rezultātus, kā rezultātā īpašuma tiesības uz 
nekustamo īpašumu ieguvusi Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieka saimniecība 
“Ūdensrozes”, reģ. Nr.59501015511, piedāvājot augstāko cenu 3450,00 EUR (trīs 
tūkstoši četri simti piecdesmit eiro un 00 centi). 

Izskatot Pārgaujas novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 42 859 iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, 
Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā , kadastra apzīmējums 4280 002 0043, izsoles 
rezultātus un atsavināšanu. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, H.Vents 
 

6. 
 

Par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Auciema ganības” 
Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, nodošanu atsavināšanai 

__________________________________________________________________ 
Ziņo: H.Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 4.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-2-

6/1/5511) Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada 4.novembra iesniegums  “Par 
iesnieguma izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu saskaņot nekustamā 
īpašuma “Auciema ganības”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, nodošanu 
atsavināšanai. 

Pārgaujas novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.178 
“Par nekustamā īpašuma “Auciema ganības”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 
atsavināšanu “ (protokols Nr.14, 12.paragrāfs),  ar kuru nolemts nodot atsavināšanai 



nekustamo īpašumu  (zemes gabalu) „Auciema ganības”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 
novadā, kadastra numurs 4274 008 0159, ar kopējo platību 29,95 ha, kas sastāv no 
divām zemes vienībām ar kadastra numuru 4274 008 0160, platība - 12,1 ha un zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0327, platība – 17,85 ha, tai skaitā 
mežaudze 0,87 ha,   ar mērķi – gūt ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 
pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 77.panta 
ceturtajai daļai.  

Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids -  pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli, izsoles nosacītā sākuma cena – 77 800,00 EUR (septiņdesmit septiņi 
tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi). 

Izskatot Pārgaujas novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 42 859 iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

Saskaņot Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Auciema ganības”, Raiskuma pagasts,  Pārgaujas novads, kadastra numurs 4274 008 
0159, ar kopējo platību 29,95 ha,  nodošanu atsavināšanai. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, H.Vents 
 
 

7. 
 
Par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Līkloči” Straupes pagasts, 

Pārgaujas novads, nodošanu atsavināšanai 
__________________________________________________________________ 

Ziņo: H.Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
 
Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 4.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-2-

6/1/5511) Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada 4.novembra iesniegums  “Par 
iesnieguma izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu saskaņot nekustamā 
īpašuma “Līkloči”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, nodošanu atsavināšanai. 

Pārgaujas novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.176 
“Par nekustamā īpašuma “Līkloči”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sastāvā esošā 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0378, nodošanu atsavināšanai“ 
(protokols Nr.14, 10.paragrāfs),  ar kuru nolemts nodot atsavināšanai nekustamā 
īpašuma  (zemes gabalu) „Līkloči”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra 
numurs 4282 005 0154, sastāvā esošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4282 004 
0378, ar platību 1,71 ha, ar mērķi – gūt ienākumus iedzīvotāju vajadzību 
apmierināšanai, pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai, atbilstoši likuma “Par 
pašvaldībām” 77.panta ceturtajai daļai.  

Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids  - pārdodot par brīvu cenu, nosakot 
nosacīto cenu, kas ir pārdošanas cena – 3160.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts 
sešdesmit eiro un 00 centi). 



Izskatot Pārgaujas novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 42 859 iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

Saskaņot Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Līkloči”, Straupes pagasts,  Pārgaujas novads, kadastra numurs 4282 005 0154, 
sastāvā esošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0378, ar platību 1,71 
ha,  nodošanu atsavināšanai. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, H.Vents 
 

8. 
 

Par nekustamā īpašuma  “Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, 
nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: H.Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 4.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-2-
6/1/5511) Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada 4.novembra iesniegums  “Par 
iesnieguma izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu  saskaņot  nekustamā 
īpašuma “Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, atsavināšanu.  

Pārgaujas novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.177 
“Par nekustamā īpašuma “Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, 
atkārtotu (trešo) izsoli“ (protokols Nr.14, 11.paragrāfs), ar kuru nolemts rīkot 
atkārtotu izsoli nekustamā īpašuma “Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas 
novadā, kadastra numurs 4280 007 0381, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4280 007 0458,  6,49 ha platībā, divstāvu būves (skolas ēka) ar 
kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4280 007 
0381 002,  atsavināšanai, ar mērķi – gūt ienākumus iedzīvotāju vajadzību 
apmierināšanai, pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai, atbilstoši likuma “Par 
pašvaldībām” 77.panta ceturtajai daļai. 

Nekustamo īpašumu pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, 
izsoles nosacītā sākuma cena – 90 000 EUR (deviņdesmit tūkstoši eiro un 00 centi). 

 
Izskatot Pārgaujas novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 42 859 iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rozulas skola”, 
Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā , kadastra numurs 4280 007 0381, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0458,  6,49 ha platībā, 
divstāvu būves (skolas ēka) ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 001, palīgēkas ar 
kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 002,  atsavināšanu. 

 



Izsakās: J.Rozenbergs, H.Vents 
 

 
9. 

 
Par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Baukalni” Straupes 

pagastā, Pārgaujas novadā, iznomāšanu  
______________________________________________________ 

Ziņo: H.Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 4.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-2-
6/1/5511) Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada 4.novembra iesniegums  “Par 
iesnieguma izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu saskaņot nekustamā 
īpašuma (zemes gabala) iznomāšanu. 
 

Pārgaujas novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.171 
“Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamā īpašuma “Baukalni”, Straupes 
pagastā, Pārgaujas novadā iznomāšanai “(protokols Nr.14, 5.paragrāfs),  ar kuru 
nolemts slēgt nomas līguma grozījumus ar Nauri Purvišķi par Pārgaujas novada 
pašvaldības valdījumā esošo nekustamo īpašumu  (zemes gabalu) “Baukalni” Straupes 
pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4282 005 0101 , 0,1142 ha platībā,  ar 
termiņu līdz 2025.gada 30.oktobrim , nosakot nomas maksu 75,00 EUR (septiņdesmit 
pieci eiro un 00 centi) gadā, bez pievienotas vērtības nodokļa, ar mērķi – 
lauksaimniecības vajadzībām. 

Izskatot Pārgaujas novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 42 859 iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot grozījumus zemes nomas līgumā nekustamā īpašuma “Baukalni”, 
Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4282 005 0101 ,  0,1142 ha 
platībā, iznomāšanai. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, H.Vents 

 
 
 
Sēdi slēdz 13.25 
 
Veikts Finanšu komisijas audioieraksts. 
 
Sēdi vadītāja                                                                                  J.Rozenbergs 
 
Protokolēja                                                                                       I.Ozola 
 



Pielikums Nr.1 
Finanšu komisijas 2020.gada 10.novembra 

sēdes protokolam Nr.7 
Cēsu novada pašvaldības  noslēgtie zemes nomas līgumi 01.10.2020.  līdz  31.10.2020. 

Nr.p.k. Kam iznomāts Iznomātā 
nekustamā 

īpašuma 
veids 

Adrese Iznomātā 
platība 

(ha) 

Iznomāšanas 
mērķis 

Nomas 
termiņš 

Nomas maksa Iznomāšanas 
tiesiskais 

pamatojums 

1. Agris Žurevskis zeme Daļa no zemes 
Gabala Cīrulīšu iela 
68A, Cēsis, Cēsu 
nov. 

0,12 Teritorijas 
sakopšanai un 
uzturēšanai 

30.10.2020.- 
30.10.2023 

1,5 % no 
zemes 
kadastrālās 
vērtības gadā 

Likuma “Par 
pašvaldībām” 
77.pants 

2. SIA “Cīruļkalns – atpūtas 
bāze” 

zeme Daļa no zemes 
Gabala Cīrulīšu iela 
68A, Cēsis, Cēsu 
nov., nomas adrese 
Dzidravota iela 2, 
Cēsis, Cēsu nov. 

3,0749 Sportam un 
atpūtai 
aprīkotās 
dabas 
teritorijas 

01.10.2020.-
30.06.2021. 

1,5 % no 
zemes 
kadastrālās 
vērtības gadā 

Likuma “Par 
pašvaldībām” 
77.pants 

3. SIA “Vinetas un Allas 
Kārumlāde” 

zeme Zemes gabala Rīgas 
iela, Cēsis, Cēsu 
nov. daļa āra 
terases ierīkošanai 

0,0018 Āra kafejnīcas 
ierīkošana, 
uzturēšana 

01.04.2021.-
31.10.2021. 
01.04.2022.-
31.10.2022. 
01.04.2023.-
31.10.2023.  

1,5 % no 
zemes 
kadastrālās 
vērtības gadā 

Likuma “Par 
pašvaldībām” 
77.pants 

 

Sēdes vadītājs                                                                                          J.Rozenbergs 

Protokolēja                                                                                               I.Ozola 



Pielikums Nr.2 
Finanšu komisijas 2020.gada 10.novembra 

sēdes protokolam Nr.7 
 

Priekuļu novada pašvaldības  noslēgtie zemes nomas līgumi sakņu dārziem no 01.10.2020.  līdz 30.10.2020. 

 

Nr.p.
k. 

Kam iznomāts Iznomātā 
nekustamā 
īpašuma 
veids 

Adrese Iznomātā 
platība 
(ha) 

Iznomāšanas 
mērķis 

Nomas 
termiņš 

Nomas maksa Iznomāšanas 
tiesiskais 
pamatojums 

1. Karpenkova 
Diāna 

zeme D/s “Lode”, Liepa, Liepas 
pagasts, Priekuļu novads 

0.1078 mazdārziņa 
vajadzībām 

01.10.2020.
-
31.12.2024. 

5 %  no zemes 
kadastrālās vērtības 

 

2. Alksnis Kārlis zeme Dzeņupītes iela 1, 
Priekuļi, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads 

0.046 mazdārziņa 
vajadzībām 

01.01.2020.
-
31.12.2024. 

5 %  no zemes 
kadastrālās vērtības 

 

3. Laicāns Māris zeme D/s “Lode”, Liepa, Liepas 
pagasts, Priekuļu novads 

0.068 mazdārziņa 
vajadzībām 

21.10.2020.
-
31.12.2024. 

5 %  no zemes 
kadastrālās vērtības 

 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                          J.Rozenbergs 

 

Protokolēja                                                                                               I.Ozola 
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