LATVIJAS REPUBLIKA

NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009115247
„Pagasta namā”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244
tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā
2019.gada 25.jūnijā

Nr.7

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments
Protokolē – pašvaldības sekretāre Guna Reliņa
Piedalās deputāti:
Gatis Ceriņš
Ainis Dukurs
Imants Kamzols
Ligita Kāsena
Didzis Kiresārs
Aiga Stiere
Gints Vēveris
Jānis Zuments
Piedalās pašvaldības darbinieki:
izpilddirektors Egils Tenters
saimniecības vadītāja Ņina Krastiņa
galvenā grāmatvede Inese Bētaka
sabiedrisko attiecību speciāliste Nora Kārkliņa
nekustamā īpašuma speciālists Kaspars Roķis
projektu vadītāja Inguna Zukure ( 1.-5.§).
Domes sēdē nepiedalās deputāti -Jānis Pastars - tiešie darba pienākumi.
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR ( G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, D.Kiresārs,
A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET–nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt novada domes sēdes Darba kārtību:
1. Domes priekšsēdētāja pārskats par paveikto sēžu starplaikā.
2. Par Naukšēnu novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

3. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu.
4. Par projekta pieteikuma “Skatu torņa būvniecība Ķoņu kalnā” atsaukšanu iesniegtajā LEADER
projektu konkursā.
5. Par meliorācijas sistēmu “Rausele” un “Eriņi-Maratas upīte” atjaunošanu.
6. Saistošie noteikumi Nr.7/2019 “Par neapbūvētu, Naukšēnu novada pašvaldībai piederošo vai
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”.
7. Par zemes ierīcības projekta Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciema “Strēlnieki izstrādes
uzsākšanu.
8. Par pašvaldības zemes lietojumu reģistrēšanu zemesgrāmatā.
9. Par nekustamo īpašumu Ķoņu pagasta “Ceļtekas”, “Vizuļi” un Naukšēnu pagasta “Puķītes”
sagatavošanu atsavināšanai.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
11. Par komunālo pakalpojumu maksas parādu dzēšanu.
12. Par nekustamo īpašumu objektu izslēgšanu no pašvaldības bilances.
13. Par līgumu pagarināšanu par nekustamā īpašuma “Mūļas”, Eriņos, Ķoņu pagastā izīrēšanu un
iznomāšanu.
14. Par līguma izbeigšanu par dzīvokļa “Lapegles”-4, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu
novadā īri un parādu dzēšanu.
15. Par līguma izbeigšanu par dzīvokļa “Aldari”-8, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu
novadā īri un parādu dzēšanu.
16. Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Virši”-1 un “Virši”-2, Eriņos, Ķoņu pagastā,
Naukšēnu novadā izīrēšanu.
17. Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Māras”-2, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu.
18. Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Aldari”-2, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu
novadā izīrēšanu.
19. Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Aldari”-6, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu
novadā izīrēšanu.
20. Par dzīvokļa “Aldari”-8, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu.
21. Par dzīvokļa “Aldari”-7, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu.
22. par līguma izbeigšanu par dzīvokļa “Lapegles”-12, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu
novadā izīrēšanu.
23. par materiālo atbalstu skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu.
1.§
Domes priekšsēdētāja pārskats par paveikto sēžu starplaikā
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domes priekšsēdētājs Jānis Zuments sniedz pārskatu par paveikto domes sēžu starplaikā no
2019.gada 17.aprīļa līdz 2019.gada 25.jūnijam.
23.aprīlī - biedrības “Ziemeļvidzemes ģeoparks” sapulce.
24.aprīlī un 25.maijā -Valmieras- Giterslo biedrības sanāksmes Kocēnos.
25.aprīlī - VTU Valmiera kopsapulce.
No 30.aprīļa līdz 2.maijam - Borgholchauzenas delegācija Naukšēnos. Dāvinājuma ugunsdzēsības automašīnas saņemšana.
9.maijā un 12.jūnijā - pasākuma “Baltijas ceļam” -30 darba grupas sanāksmes.
No 12. - 18.maijam - vidusskolas delegācijas sastāvā, Erasmus+ projekta ietvaros,
komandējums Portugālē.
23.maijā - novada domes ārkārtas sēde.
24.maijā - Vidzemes plānošanas reģiona sēde.
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30.maijā - kopā ar projekta vadītāju Siguldā VARAM organizētajā seminārā - diskusijā par
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un
turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai.
31.maijā - pasākums “Naukšēnu novada vidusskolas lepnums”
3.jūnijā - Vidzemes augstskolā konference "Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi".
5.jūnijā - Valmierā VARAM organizētā diskusija par teritoriālo reformu.
7.jūnijā - Naukšēnu novada vidusskolas 12.klases izlaidums.
14.jūnijā - Naukšēnu novada vidusskolas 9.klases izlaidums.\
No 16.-20.jūnijam - komandējumā Giterslo apriņķī un Borgholchauzenas pašvaldībā.
2.§
Par Naukšēnu novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
/ N.Kārkliņa /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu un 72.pantu, likuma „Par
budžeta un finanšu vadību” 14.panta 3 daļu un LR Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem
Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, ņemot vērā finanšu komitejas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar
8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris,
J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Naukšēnu novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu.
2. 2018.gada publisko pārskatu nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un ievietot pašvaldības mājas lapā www.naukseni.lv.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt sabiedrisko attiecību speciālistei Norai Kārkliņai.

3.§
Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu
/ Ņ.Krastiņa /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naukšēnu novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2019.gada 25.aprīļa vēstuli
Nr.1.25/92 “Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu”
(turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina
projektu, kā arī informāciju par maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmēru dažādās Latvijas
pašvaldībās.
Vēstulē norādīts, ka šobrīd gan Latvijā, gan arī apkārtējās valstīs ir vērojama tendence
ievērojami pieaugt maksai par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. SIA “ZAAO”
pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā,
ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkritumu radītājiem un plāno šo darbības
virzienu pilnveidot arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras pieejamību
aizvien tuvāk atkritumu radītāju dzīvesvietai.
2018.gada 26.septembrī starp Naukšēnu novada pašvaldību un SIA „ZAAO“ tika noslēgts
līgums, kas paredz SIA “ZAAO” pienākumu sniegt atkritumu apsaimniekošanas (tai skaitā
sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos
pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana) pakalpojumus Naukšēnu novada (turpmāk
– Pašvaldība) administratīvajā teritorijā (turpmāk – Līgums).
Līguma 3.3.punkts nosaka gadījumus, kad SIA “ZAAO” ir tiesīga vērsties Pašvaldībā ar
ierosinājumu pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru, konkrētajā
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gadījumā, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem apsvērumiem, SIA “ZAAO” ieskatā ir
iestājušies Līguma 3.3.punktā norādītie priekšnoteikumi maksas pārskatīšanai un SIA “ZAAO”
lūdz palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, palielinot pakalpojuma maksas
daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.
Norādīts, ka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana turpmāk ļaus
nodrošināt saprātīgu balansu starp pakalpojuma kvalitāti Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģionā kopumā un maksas apmēru par šāda rakstura pakalpojumu. Laikā,
kopš iepriekš tika noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošā komponente, proti,
2017.gada 20.decembrī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas,
piemēram, vidējās darba algas pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18 procentiem,
autotransporta servisa pakalpojumu izmaksu pieaugums par 8 procentiem un citas ar
pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas. SIA “ZAAO” ieskatā tieši tāpēc ir pamatota
nepieciešamība palielināt pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic
pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.
Maksas palielināšanas nepieciešamība arīdzan cieši saistīta ar SIA “ZAAO” finanšu
rādītāju saglabāšanu tādā līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA “ZAAO” kredītspēju ar mērķi
savlaicīgi atjaunot pamatlīdzekļus un nodrošinātu uzņēmuma attīstības perspektīvas.
Ievērojot minēto, SIA “ZAAO” iesniegusi maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu aprēķina projektu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu
apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.
Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ievērojot norādīto,
būs 17,65 EUR, ko veidos:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu
finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā –
10,82 EUR apmērā par 1 m3, ko apstiprina Pašvaldība;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m3, kas aprēķināts,
tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.13.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.pantu, Naukšēnu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par atkritumu
apsaimniekošanu Naukšēnu novada pašvaldības teritorijā”, SIA „ZAAO” 2019.gada 25.aprīlī
vēstulē Nr.1.25/92 norādītajiem apstākļiem un maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas aprēķinu, ņemot vērā finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēdes atzinumus,
atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena,
A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas aprēķinu, nosakot, ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
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pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu ir 10,82 EUR apmērā par 1 m3;
2. Konstatēt, ka pēc lēmuma 1.punkta spēkā stāšanās kopējā maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Naukšēnu novada administratīvajā teritorijā ir 17,65 EUR par 1 m3
atkritumu (bez PVN) ko veido:
1) Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri
vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,82 EUR
apmērā par 1 m3;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m3.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Naukšēnu novada domes 2018.gada 21.novembra lēmumu “Par
atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu no 2019.gada 1.janvāra”/ protokols
Nr.13, 7.§/.
4. Uzdot pašvaldības saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI sagatavot grozījumus
2018.gada 26.septembrī starp Naukšēnu novada pašvaldību un SIA „ZAAO“ noslēgtajā
līgumā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.
5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.

4.§
Par projekta pieteikuma “Skatu torņa būvniecība Ķoņu kalnā” atsaukšanu iesniegtajā
LEADER projektu konkursā
/ I.Zukure /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot Naukšēnu novada pašvaldības 2019.gada 8.aprīļa iesniegumu Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, Finanšu ministrijas sagatavoto
informatīvo ziņojumu “Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību
aizņēmumu pieprasījumiem”, ņemot vērā saistošos noteikumus Nr.2/ 2019 “Naukšēnu novada
pašvaldības budžets 2019.gadam”, finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš,
A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav,
ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikties no Lauku atbalsta dienesta LEADER programmā apstiprinātā projekta “Skatu
tornis Ķoņu kalnā”, projekta Nr. 17-09-AL29-A019.2201-000010, realizēšanas.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Naukšēnu novada pašvaldības 2017.gada 27.novembra
lēmumu “Par projekta pieteikuma “Skatu tornis Ķoņu kalnā” iesniegšanu LEADER projektu
konkursā” /protokols Nr.14, 1.§/.
3. Pašvaldības speciālistiem strādāt pie risinājumiem projekta “Skatu torņa būvniecība
Ķoņu kalnā” realizācijai.
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5.§
Par meliorācijas sistēmu “Rausele” un “Eriņi-Maratas upīte” atjaunošanu
/ K.Roķis, D.Kiresārs /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldē 12.02.2019.
pieņemts lēmums par projekta iesnieguma Nr.18-09-A00403-000143 “Meliorācijas sistēmu
“Rausele” un “Eriņi-Maratas upīte” atjaunošana” apstiprināšanu. Ir sagatavoti un Kocēnu
būvvaldē akceptēti būvprojekti. Saskaņā ar projekta tāmi būves jānodod ekspluatācijā līdz
30.11.2020.
Ņemot vērā Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumus Nr. 378 “Meliorācijas sistēmas
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība
un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā”, finanšu komitejas
2019.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs,
I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav,
Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai izsludināt iepirkumu meliorācijas sistēmu “Rausele” un “EriņiMaratas upīte” atjaunošanas būvniecībai.
2. Uzdot pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Kasparam Roķim informēt zemes
īpašniekus, tiesiskos valdītājus, kuru īpašumā esošās nosusinātās zemes platības atrodas
atjaunojamo pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu “Rausele” un “Eriņi-Maratas upīte”
sateces baseinos, par līdzfinansējuma nosacījumiem

6.§
Saistošie noteikumi Nr.7/2019 “Par neapbūvētu, Naukšēnu novada pašvaldībai piederošo vai
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”
/ K.Roķis /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 31.punktu, ņemot vērā finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena,
A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.7/2019 “Par neapbūvētu, Naukšēnu novada pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. Saistošie noteikumi un
paskaidrojuma raksts pielikumā uz 2 lapām.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā no 2020.gada 1.janvāra.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Naukšēnu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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7.§
Par zemes ierīcības projekta Naukšēnu pagasta, Naukšēnu ciema “Strēlnieki” izstrādes
uzsākšanu
/ K.Roķis /
--------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, deklarētā adrese xxx, 2019.gada 1.februāra iesniegumu, saskaņā ar Ministru
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu,
15.05.2013. Naukšēnu novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, ņemot vērā finanšu komitejas
2019.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs,

I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav,
Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Naukšēnu pagasta,
Naukšēnu ciema “Strēlnieki”, kadastra Nr. 9672 006 0169, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 9672 006 0169.
2. Uzdot pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Kasparam Roķim sagatavot
izsniegšanai projekta izstrādes nosacījumus.

8.§
Par pašvaldības zemes lietojumu reģistrēšanu zemesgrāmatā
/ K.Roķis /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, ņemot vērā finanšu komitejas 2019.gada
13.jūnija sēdes atzinumu atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols,
D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu
novada dome NOLEMJ:
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Naukšēnu novada pašvaldības vārda nekustamos īpašumus:
1.1. Ķoņu pagasta „Plēsumi”, kadastra Nr.9666 005 0171
(zemes platība 1,0 ha);
1.2. Ķoņu pagasta „Lejasteikas”, kadastra Nr.9666 005 0230 (zemes platība 3,5 ha);
1.3. Ķoņu pagasta „Jaunkliņģeri”, kadastra Nr.9666 002 0096 ( 2 zemes vienības, zemes
platība 3,4 ha un 5,5 ha);
1.4. Ķoņu pagasta „Puriņi”, kadastra Nr.9666 001 0056
(zemes platība 3,6 ha).
2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam sagatavot nepieciešamo informāciju nekustamo
īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā.

9.§
Par nekustamo īpašumu Ķoņu pagasta “Ceļtekas”, “Vizuļi” un Naukšēnu pagasta “Puķītes”
sagatavošanu atsavināšanai
/ K.Roķis /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, ņemot vērā finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs,

L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada
dome NOLEMJ:
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1. Uzsākt sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamos īpašumus:
1.1. Ķoņu pagasta „Ceļtekas”, kadastra Nr.9666 005 0012 (zemes platība 1,93 ha);
1.2. Ķoņu pagasta „Vizuļi”, kadastra Nr.9666 005 0140
(zemes platība 3,17 ha);
1.3. Naukšēnu pagasta „Puķītes”, kadastra Nr.9672 005 0085
(zemes platība 2,98
ha, uz zemes vienības atrodas 2 būves).
2. Uzdot Naukšēnu novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisijai organizēt
minēto nekustamo īpašumu novērtēšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
/ K.Roķis /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu un
trešo daļu, nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu
administrācija gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir miris un, nav iespējam no mantiniekiem piedzīt
nodokļu parādus un ņemot vērā finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere,
G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1.
Dzēst nekustamā īpašuma “Lapegles”-3 kadastra Nr.9672 900 0160 nodokļa
parādu un nokavējuma naudu par periodu no 2012.gada līdz 2014.gadam, xxx. mirušai personai
xxx:
1.1.
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par zemi 5,49 EUR, nokavējuma nauda
4,01 EUR, pavisam kopā – 9,50 EUR;
1.2.
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par ēkām 15,71 EUR, nokavējuma
nauda 11,39 EUR, pavisam kopā – 27,10 EUR.
2.
Uzdot grāmatvedības dienestam dzēst minētos parādus no nekustamā īpašuma
nodokļa uzskaites informācijas sistēmas.
3.
Gadījumā, ja lēmuma pirmajā punktā minētajai personai, dzēšot nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un pamatparāda
pieaugumu.

11.§
Par komunālo pakalpojumu maksas parādu dzēšanu
/ I.Bētaka /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz līkums "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu , Ministru kabineta
2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"
187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību
aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, ņemot vērā
pašvaldības speciālistu sagatavoto informāciju, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
trešo daļu un finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: ar 8 balsīm
PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments),
PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
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1. Dzēst komunālo pakalpojumu maksas parādu xxx. mirušai personai xxx, par summu
1.73 EUR par aukstā ūdens piegādi dzīvojamai mājai “xxx”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā, par periodu no 01.04.2016.- 30.06.2016.
2. Dzēst komunālo pakalpojumu maksas parādu xxx mirušai personai xxx, par summu
17.56 EUR par aukstā ūdens piegādi dzīvoklim “xxx Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, par
periodu līdz 2009.gada 1.janvārim.

12.§
Par nekustamo īpašumu objektu izslēgšanu no pašvaldības bilances
/ K.Roķis, D.Kiresārs, I.Bētaka /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvērtējot 2018.gada Naukšēnu novada pašvaldības slēguma inventarizācijas rezultātus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā finanšu
komitejas 2019.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš,
A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav,
ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no Naukšēnu novada pašvaldības bilances sekojošus nekustamā īpašuma objektus:
Nr.
p. k.

Īpašuma
objekta
nosaukums

1.1.

Kūts “Ļepas”

1212

5036

55,49

Būve
atrodas
pašvaldības
bilancē
pamatojoties
uz
1993.gada
10.novembra
pieņemšanas – nodošanas aktu
(Valmieras
rajona
p/s
“Tālavietis”
nodevusi
no
bilances uz bilanci Ķoņu
pagasta valdei). Būve dabā
vairs neeksistē.

1.2.

Kūts
“Dravnieki”

1212

5042

1384,45

Būve
atrodas
pašvaldības
bilancē
pamatojoties
uz
1993.gada
10.novembra
pieņemšanas – nodošanas aktu
(Valmieras
rajona
p/s
“Tālavietis”
nodevusi
pārvaldīšanā Ķoņu pagasta
valdei). Īpašuma piederība ar
tiesas lēmumu var tikt atzīta
zemes īpašniekiem pēc zemes
īpašuma tiesību ierakstīšanas
zemesgrāmatā.

1.3.

Kūts “Sūnas”

1212

5049

202,05

1.4.

Malkas šķūnis
“Sūnas”

1212

5050

44,11

Būves tiesiskais valdītājs ir
fiziska persona. Būve atrodas
uz fiziskai personai piederošas
zemes.
Būves piederība ar tiesas
lēmumu var tikt atzīta zemes
īpašniekam.
Būve pieder zemes īpašuma
"Sūnas" īpašniekam.

Konta
Nr.
bilancē

Īpašuma objekta
sākotnējā vērtība
EUR

Pamatlīdzekļa
inventāra Nr.

9

Izslēgšanas nepieciešamības
pamatojums

1.5.

Sivēnmāšu kūts
“Jekši”

1212

5031

675,86

Būve
atrodas
pašvaldības
bilancē
pamatojoties
uz
1995.gada
4.janvāra
pieņemšanas – nodošanas aktu
(Valmieras
rajona
p/s
“Tālavietis”
nodevusi
no
bilances uz bilanci Ķoņu
pagasta padomei). Apsekojot
būvi dabā, konstatēts, ka tā ir
sabrukusi.
Būve
nav
reģistrējama Zemesgrāmatā.

1.6.

Šķūnis
“Bangas”

1212

5441

52,23

Būve
atrodas
pašvaldības
bilancē
pamatojoties
uz
1993.gada
10.novembra
pieņemšanas – nodošanas aktu
(Valmieras
rajona
p/s
“Tālavietis”
nodevusi
no
bilances uz bilanci Ķoņu
pagasta valdei). Būve dabā
vairs neeksistē.

1.7.

Zeme_Avotleja

1216

1437

61,18

20.08.2010. VZD Akts Nr.1522-VS/153 par zemes vienības
iekļaušanu rezerves fonda
zemes fondā.

2. Uzdot grāmatvedības dienestam veikt nepieciešamās izmaiņas pašvaldības bilancē.

13.§
Par līgumu pagarināšanu par nekustamā īpašuma “Mūļas”,
Eriņos, Ķoņu pagastā izīrēšanu un iznomāšanu
/ K.Roķis /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, dzīvo “xxx”, Eriņos, Ķoņu pag., Naukšēnu nov., 2019.gada 13.jūnija
iesniegumu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
5.punktu,ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas
2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs,
I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav,
Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar xxx par 2012.gada 17.jūlija dzīvojamās telpas īres līguma Nr.8-3/102012 un 2012.gada 1.augusta zemes nomas līguma Nr.3/2012 termiņa pagarināšanu līdz
2020.gada 31.decembrim.
2. Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI un nekustamā īpašuma speciālistam Kasparam
Roķim sagatavot vienošanos parakstīšanai.
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14.§
Par līguma izbeigšanu par dzīvokļa “Lapegles”-4, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu
novadā īri un parādu dzēšanu
/ Ņ.Krastiņa, I.Bētaka /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz līkums "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu , Ministru kabineta
2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"
187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību
aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, ņemot vērā
pašvaldības speciālistu sagatavoto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu
komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš,
A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav,
ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar xxx. mirušo personu xxx 17.04.2012. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu
Nr.8-3/6-2012 par dzīvokļa “Lapegles”-4 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, īri,
sakarā ar īrnieces xxx nāvi.
2. Dzēst dzīvokļa “Lapegles”-4 parādu par īres un komunālajiem pakalpojumiem
136.21 EUR
Parāda summa
EUR
t.sk. PVN
Par aukstā ūdens piegādi
9.00
1.56
Par notekūdeņu savākšanu
12.61
2.19
Par atkritumu savākšanu
3.14
0.54
Par elektrības lietošanu
82.08
14.24
Par pārējiem komunāliem pakalpojumiem 7.42
1.29
Par dzīvokļa īri
21.96
0
3. Dzēst nekustamā īpašuma “Lapegles”-4 kadastra Nr.9672 900 0158 nodokļa parādu un
nokavējuma naudu par 2019.gadu:
3.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par zemi 0,28 EUR, nokavējuma nauda 0,01
EUR, pavisam kopā – 0,29 EUR;
3.2. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par ēkām 0,79 EUR, nokavējuma nauda 0,03
EUR, pavisam kopā – 0,82 EUR.
4. Gadījumā, ja minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa
parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā
pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un pamatparāda pieaugumu.

15.§
Par līguma izbeigšanu par dzīvokļa “Aldari”-8, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu
novadā izbeigšanu un parāda dzēšanu
/ Ņ.Krastiņa /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz līkums "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu , Ministru kabineta
2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"
187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
11

parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību
aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, ņemot vērā
pašvaldības speciālistu sagatavoto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu
komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš,
A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav,
ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar xxx noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.8-3/1-2015 par dzīvokļa
”Aldari”-8 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, īri, sakarā ar īrnieka xxx nāvi.
2. Dzēst dzīvokļa “Aldari”-8 parādu par īres un komunālajiem pakalpojumiem EUR 53.98
Par notekūdeņu savākšanu
Par atkritumu savākšanu
Par elektrības lietošanu
Par aukstā ūdens piegādi
Par dzīvokļa īri

EUR
5.23
5.08
31.28
3.74
8.65

Parāda summa
t.sk. PVN
0.91
0.88
5.43
0.65
0

16.§
Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Virši”-1 un “Virši”-2, Eriņos, Ķoņu pagastā,
Naukšēnu novadā izīrēšanu
/ Ņ.Krastiņa, D.Kiresārs /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, dzīvo xxx , Eriņos, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā, mutisko iesniegumu par
īres līguma pagarināšanu, ņemot vērā sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR
(G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET–
nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt līgumu ar xxx par pašvaldībai piederošo dzīvokļu „Virši”-1 un “Virši”-2,
Eriņos, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu uz laiku līdz 2019.gada 30.septembrim.
2. Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI sagatavot parakstīšanai vienošanos par īres
līguma pagarināšanu un brīdināt xxx par īres un komunālo maksājumu parāda samaksu.

17.§
Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Māras”-2, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu
/ Ņ.Krastiņa /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, dzīvo “xxx, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā, mutisko iesniegumu par īres
līguma pagarināšanu, ņemot vērā sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu
komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš,
A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav,
ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt līgumu ar xxx par pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Māras”-2, Ķoņu pagastā,
Naukšēnu novadā izīrēšanu uz laiku līdz 2019.gada 30.septembrim.
2. Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI sagatavot parakstīšanai vienošanos par īres
līguma pagarināšanu un brīdināt xxx par īres un komunālo maksājumu parāda samaksu.

18.§
Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Aldari”- 2 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā izīrēšanu
/ Ņ.Krastiņa /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, dzīvo “xxx, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, mutisko
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, ņemot vērā sociālo izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm
PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments),
PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt līgumu ar xxx par sociālā dzīvokļa “Aldari”-2, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā izīrēšanu uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI sagatavot parakstīšanai īres līguma grozījumus
parakstīšanai.

19.§
Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Aldari”- 6 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā izīrēšanu
/ Ņ.Krastiņa /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, dzīvo “xxx Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, mutisko
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, ņemot vērā sociālo izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm
PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments),
PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt līgumu ar xxx par sociālā dzīvokļa „Aldari“-6, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā , izīrēšanu uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.
2. Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI sagatavot parakstīšanai vienošanos par īres
līguma pagarināšanu un brīdināt xxx par īres un komunālo maksājumu parāda samaksu.
/
20.§
Par dzīvokļa “Aldari”- 8 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu
/ Ņ.Krastiņa /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot Naukšēnu novada sociālā dienesta sniegto informāciju par dzīvojamās platības
piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu, ņemot vērā
sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu
atzinumus, atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs,
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L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada
dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar xxx, personas kods xxx par dzīvokļa “Aldari”-8, Naukšēnos, Naukšēnu
pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu , uz laiku no 2019.gada 20.jūnija līdz 2019.gada
31.decembrim.
2. Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI sagatavot parakstīšanai sociālā dzīvokļa īres
līgumu.

21.§
Par dzīvokļa “Aldari”- 7 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu
/ Ņ.Krastiņa /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, 2019.gada 23.maija iesniegumu ar lūgumu izīrēt dzīvokli, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu, ņemot vērā sociālo izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus, atklāti balsojot: ar
8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris,
J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar xxx, personas kods xxx, par dzīvokļa “Aldari”-7 , Naukšēnos, Naukšēnu
pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu, uz laiku no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada
30.novembrim.
2. Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI sagatavot parakstīšanai sociālā dzīvokļa īres
līgumu.

22.§
Par līguma izbeigšanu par dzīvokļa “Lapegles”-12, Naukšēnos,
Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu
/ Ņ.Krastiņa /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā sociālo izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēžu atzinumus atklāti
balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere,
G.Vēveris, J.Zuments), PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 31.jūliju izbeigt ar xxx 2016.gada 27.maija noslēgto līgumu Nr.8.3/12016 par dzīvokļa „Lapegles”-12, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu.
2. Kontrole par lēmuma izpildi Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI.

23.§
Par materiālo atbalstu skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu
/ I.Bētaka /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz Naukšēnu novada pašvaldības 2013.gada 9.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.16/2013 „Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada iedzīvotājiem” IV. nodaļu,
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ņemot vērā finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: ar 8 balsīm
PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, D.Kiresārs, L.Kāsena, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments),
PRET– nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt skolēnam, kurš uzsāk mācības Naukšēnu novada vidusskolas 1.klasē, dāvanu
karti no veikala FREKO 30.- EUR vērtībā.
2. Piešķirt ģimenēm, kurām dzīvesvieta deklarēta Naukšēnu novada administratīvajā
teritorijā, un kurās 2 vai vairāk skolēni mācās Naukšēnu novada vidusskolas 2.-12.klasē, par
katru skolēnu dāvanu karti 20.- EUR vērtībā no veikala FREKO.
3. Ģimenēm, kuras saņem dāvanu kartes atbilstoši saistošo noteikumu Nr.11/2015 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novada pašvaldībā” 8.nodaļai, nepiešķir šī lēmuma
2.punktā minētās dāvanu kartes.
4. Uzdot sociālā dienesta vadītājai Aleksandrai Ločmelei organizēt dāvanu karšu iegādi un
izdali skolēnu vecākiem.

Nākošā novada domes sēde 2019.gada 17.jūlijā
Sēdi beidz plkst 15.40.
Sēdes vadītājs

/ personiskais paraksts/

J.Zuments

Parakstīts 02.07.2019.
Protokolētāja

G.Reliņa

/ personiskais paraksts/

Parakstīts 02.07.2019.
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