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Lēmums 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2020.gada 23.aprīlī        Nr.192 

          (protokols Nr.8, 13.p) 

 

Par saskaņojuma sniegšanu Jaunpiebalgas  novada pašvaldības kustamās mantas 

atsavināšanai 

 

Priekuļu novada dome izskata Jaunpiebalgas novada domes dokumentu Nr.3-2/20/195-N  “Par 

atļaujas došanu kustamās mantas atsavināšanai“, kurā Jaunpiebalgas  novada dome lūdz Priekuļu 

novada pašvaldībai sniegt saskaņojumu Jaunpiebalgas novada  pašvaldības kustamās mantas 

atsavināšanai.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

Jaunpiebalgas novada dome 2020.gada 16.martā pieņēmusi lēmumu Nr.58 (protokola Nr.5 

16.§) “Par atļauju nodot atsavināšanai Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošās meža cirsmas 

“Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 1. kvartālu”. 

Kustamās mantas atsavināšanas mērķis ir veikt ieguldījumus aktivitātēs, kuras noteiktas 

Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virzienā, uzdevuma rīcības 

Nr.R81.1.1 aktivitāte - attīstīt centralizētās ūdenssaimniecības, kanalizācijas sistēmu Jaunpiebalgas 

ciemā, rīcības virzienā, uzdevuma rīcības Nr.R8.5.1. aktivitāte – pašvaldības prioritāro ceļu un ielu 

renovācija un rīcības virzienā, uzdevuma rīcības Nr.R8.5.2 aktivitāte - satiksmes drošības uzlabošana 

skolēnu ceļā uz izglītības iestādēm. 

2020.gada 16.marta Jaunpiebalgas novada dome pieņēmusi  lēmumu Nr.59 (protokola Nr.5 

17.§) “Par atļauju nodot atsavināšanai Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošās meža cirsmas 

“Lielsilakalns”, kadastra Nr. 4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2. kvartālu”. 

Kustamās mantas atsavināšanas mērķis ir veikt ieguldījumus aktivitātēs, kuras noteiktas 

Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virzienā, uzdevuma rīcības 

Nr.R81.1.1 aktivitāte - attīstīt centralizētās ūdenssaimniecības, kanalizācijas sistēmu Jaunpiebalgas 

ciemā, rīcības virzienā, uzdevuma rīcības Nr.R8.5.1. aktivitāte – pašvaldības prioritāro ceļu un ielu 

renovācija un rīcības virzienā, uzdevuma rīcības Nr.R8.5.2 aktivitāte - satiksmes drošības uzlabošana 

skolēnu ceļā uz izglītības iestādēm. 

Saskaņā ar 2020.gada 9.marta SIA “Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” slēdzienu “Par 

nekustamā īpašuma “Lielsilakalns”, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, cirsmu tirgus vērtību 

1.kv.” cirsmas tirgus vērtība ir EUR 56 000,00 (piecdesmit seši tūkstoši). 

Saskaņā ar 2020.gada 9.marta SIA “Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” slēdzienu “Par 

nekustamā īpašuma “Lielsilakalns”, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, cirsmu tirgus vērtību 

2.kv.” cirsmas tirgus vērtība ir EUR 117 000,00 (viens simts septiņpadsmit tūkstoši). 

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu līdz stājas spēkā likums 

par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai 

reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši) un 0,1% no 

pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. 

2020.gada 13.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – 

Ministrija) vēstulē Nr. 1-123/1374 “Par pašvaldību īpašumu atsavināšanu un saistību uzņemšanos” 



norādīts, ka pašvaldības domes lēmumā par atsavināšanai plānoto pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu sniegto skaidrojumu par atsavināšanas mērķī un tā ietekmes novērtējumu novada attīstībā, kā 

arī, vai sniegts pamatojums, ka minētais īpašums nav nepieciešams sabiedrības vajadzību 

nodrošināšanai vai pašvaldības funkciju īstenošanai. Ja tiek plānota meža sanitārā cirte – Ministrija 

sniedz pozitīvu atzinumu un dokumentiem nav jāpievieno apvienojamo domju saskaņojumi. 

Savukārt, ja tiek plānota mežā augošu koku un ārpus meža augošu koku ciršana komercnolūkos – 

Ministrijai iesniedzamajiem dokumentiem pievienojami apvienojamo pašvaldību domju lēmumi.  

Tā kā Jaunpiebalgas novada dome lēmusi atsavināt cirsmas, nepieciešams visu Cēsu novadā 

apvienojamo domju, tajā skaitā Priekuļu novada domes, saskaņojums. 

Priekuļu novada dome nav konstatējusi apstākļus, kuru dēļ atteikt Jaunpiebalgas novada domei 

saskaņojumu cirsmu atsavināšanai. 

Cirsmu atsavināšanā iegūtie līdzekļi plānoti ieguldīt aktivitātēs, kuras noteiktas Jaunpiebalgas 

novada attīstības dokumentos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, likuma “Par Valsts budžetu 2020.gadam” 56.pantu,  Finanšu komitejas 

2020.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5), elektroniski balsojot tiešsaistē, PAR –13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis,  Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks,  Jānis Mičulis,  Baiba Karlsberga, 

Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Dace Kalniņa Māris Baltiņš, Ināra Roce, Elīna Krieviņa, Jānis 

Ročāns), PRET –nav, ATTURAS –nav nolemj: 

 

1. Saskaņot Jaunpiebalgas  novada domes  mantas  - cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra 

numurs 4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 1. kvartālu, atsavināšanu 

– pārdošanu publiskā izsolē. 

2. Saskaņot Jaunpiebalgas  novada domes  mantas  - cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra 

numurs 4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2. kvartālu, atsavināšanu 

– pārdošanu publiskā izsolē. 

 

 
Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 

 


