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
2021.gada 28.aprīlī

Nr.5

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.05.
Sēdes notiek Naukšēnu novada kultūras namā “Putniņos”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments
Protokolē – Ķoņu pagasta pārvaldes lietvede Mudīte Graudiņa
Piedalās deputāti:
Gatis CeriņšAinis Dukurs
Imants Kamzols
Ligita Kāsena
Jānis Pastars
Aiga Stiere
Gints Vēveris
Jānis Zuments
Piedalās pašvaldības darbinieki:
izpilddirektors Egils Tenters
galvenā grāmatvede Inese Bētaka
sabiedrisko attiecību speciāliste Nora Kārkliņa
nekustamā īpašuma speciālists Kaspars Roķis
juriskonsulte Svetlana Leska
projektu vadītāja Inguna Zukure
saimniecības vadītāja Ņina Krastiņa
Domes sēdē nepiedalās deputāti - Didzis Kiresārs - attaisnojošs iemesls.
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Atklāti balsojot: ar 8 balsīm PAR (G.Ceriņš, A.Dukurs, L.Kāsena I.Kamzols, J.Pastars, A.Stiere,
G.Vēveris, J.Zuments), PRET–nav, ATTURAS- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt novada domes sēdes Darba kārtību:
1. Domes priekšsēdētāja ziņojums par paveikto sēžu starplaikā.
2. Par Naukšēnu novada novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par projektu pieteikumu “Mēs savam novadam 2021” rezultātu apstiprināšanu.
4. Par izmaiņām Naukšēnu novada Bāriņtiesas sastāvā.
5. Par zemes ierīcības projekta ķoņu pagasta “Jaunpaipuži” izstrādes uzsākšanu.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jekšu ferma”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā izsoli.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazrūjas”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā izsoli.
8. Par nekustamā īpašuma “Ausekļi”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izsoli.
9. Par nekustamā īpašuma Naukšēnu pagasta “Lejaslambikas” nosaukuma maiņu un adreses
“Veclambikas” piešķiršanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu M.P.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A.B.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.L.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “HARM KOOPMAN TRADING
LATVIA”.
14. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Jaunatnes tehniskais sporta centrs Eriņi”.
15. Par pamatbudžeta finansējumu pašvaldības autoceļiem.
16. Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Lapegles”-9, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā izīrēšanu.
1.§
Domes priekšsēdētāja ziņojums par paveikto sēžu starplaikā
/J.Zuments/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domes priekšsēdētājs Jānis Zuments sniedz pārskatu par paveikto domes sēžu starplaikā no
2021.gada 24.marta līdz 2021.gada 28.aprīlim.
1.aprīlī - tikšanās ar projektētājiem par ielu apgaismojumu projektēšanu.
7.aprīlī - tiešsaistes sanāksme ar Valcinācijas biroja pārstāvjiem.
12.aprīlī - pašvaldības autoceļu apsekošana, lai lemtu par finansējumu.
13.aprīlī - Civilās aizsardzības komisijas sēde.
15.aprīlī - Iekšlietu ministrijas sanāksme par aktuāliem jautājumiem, par videonovērošanu.
20.aprīlī - Valmieras novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde.
21.aprīlī - ATR darba grupas tiešaiste par sportu.
22.aprīlī - Valmieras sporta vadītāji iepazinās ar projektiem un pasākumiem.
26.aprīlī - “Mazaldaru” laukuma labiekārtošanas pieņemšana ekspluatācijā.
27.aprīlī - G.Āboltiņa būvuzņēmums apsekoja skolas internāta fasādi.
2.§
Par Naukšēnu novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu
/ I.Bētaka/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība ”, ņemot vērā
apvienotās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada
22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 8 ( G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena,
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J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- nav, ATTURAS - nav, Naukšēnu novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Naukšēnu novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskatu ar bilances
kopsummu 8 520 445 EUR (astoņi miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit
pieci eiro).
2. Apstiprināt kopējo naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās 861 310 EUR (astoņi
simti sešdesmit viens tūkstotis trīs simti desmit septiņi eiro).
3. Apstiprināt pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 377 509 EUR (trīs simti septiņdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti deviņi eiro) apmērā.
4. Aizņēmuma parāds uz gada beigām 642 321 EUR (seši simti četrdesmit divi tūkstoši trīs
simti divdesmit viens eiro).
5. Apstiprināt vadības ziņojumu par Naukšēnu novada pašvaldības 2020.gada pārskatu.
3.§
Par projekta pieteikumu
”Mēs savam novadam 2021” rezultātu apstiprināšanu
/ J.Zuments /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz Naukšēnu novada pašvaldības 17.02.2021. nolikumu “Mēs savam novadam
2021”, Naukšēnu novada domes priekšsēdētāja 09.04.2021. rīkojumu Nr.17/4.1 “Par projektu
konkursa “Mēs savam novadam 2021” pieteikumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu”, ņemot
vērā projektu konkursa komisijas 21.04.2021. vērtēšanas protokolu un apvienotās sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR 8 ( G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere,
G.Vēveris, J.Zuments), PRET- nav, ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projektu konkursa “Mēs savam novadam 2021” vērtēšanas komisijas lēmumu,
piešķirot finansējumu četriem projektiem:
Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums
1.1.
1.2.

Laukuma labiekārtošana pie
dzīvojamās mājas “Egles”
Māksla - pietura Jums

1.3.

Atpūtas vieta “Eriņi”

1.4.

Ievkalnu ceļš

DZIKS “Egles 36”
Naukšēnu novada
vidusskolas Skolēnu parlaments Inga Gaile
“Bangu iedzīvotāji” Marita Biele
Māja “Ievkalni” Maija Zumente

EUR
500.00
305.00

500.00
195.00

2. Slēgt līgumus ar atbalstīto projektu iesniedzējiem par finansējuma piešķiršanu.
4.§
Par izmaiņām Naukšēnu novada Bāriņtiesas sastāvā
/ J.Zuments /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz Naukšēnu novada Bāriņtiesas informāciju par Naukšēnu novada bāriņtiesas
locekļu pienākumu veikšanu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
Bāriņtiesas likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 07.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem
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Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un
ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu
komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 7 ( G.Ceriņš, A.Dukurs,
I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- nav, ATTURAS - 1
(G.Vēveris), Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
Atcelt Egitu Reiziņu no Naukšēnu novada bārtiņtiesas locekļa pienākumiem ar 2021.gada
1.martu.
5.§
Par zemes ierīcības projekta Ķoņu pagasta “Jaunpaipuži” izstrādes uzsākšanu
/ K.Roķis /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, dzīvo xxx., 2021.gada 19.aprīļa iesniegumu, saskaņā ar 02.08.2016. Ministru
kabineta noteikumu Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu, 15.05.2013.
Naukšēnu novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, ņemot vērā apvienotās sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR 8 ( G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere,
G.Vēveris, J.Zuments), PRET- nav, ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Ķoņu pagasta
“Jaunpaipuži”, kadastra Nr. 9666 004 0071, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9666 004
0071.
2. Uzdot pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Kasparam Roķim sagatavot
izsniegšanai projekta izstrādes nosacījumus.
6.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jekšu ferma”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā izsoli
/ K.Roķis /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Naukšēnu novada pašvaldības
domes 2020.gada 19.februāra lēmumu Nr.44 “Par nekustamo īpašumu Naukšēnu pagastā “Dači”
un Ķoņu pagasta “Jekšu ferma” sagatavošanu atsavināšanai /protokols Nr.3, 11.§/, ņemot vērā
apvienotās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada
22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 8 ( G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena,
J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- nav, ATTURAS - nav, Naukšēnu novada
dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma (zemes) “Jekšu ferma”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā, izsoli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jekšu ferma”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā, kadastra
Nr. 9666 004 0209, izsoles sākuma cenu 10700.- EUR.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) “Jekšu ferma”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā
izsoles noteikumus. Izsoles noteikumi lēmuma pielikumā uz 11 lapām.
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4. Paziņojumu par izsoli publicēt pēc Valmieras novada apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas pozitīva lēmuma saņemšanas.
7.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazrūjas”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā izsoli
/ K.Roķis /
----------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Naukšēnu novada pašvaldības
domes 2020.gada 15.jūlija lēmumu Nr.132 “Par nekustamo īpašumu sagatavošanu atsavināšanai”
/protokols Nr.10, 24.§/, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 8 ( G.Ceriņš,
A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma (zemes) “Mazrūjas”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā, izsoli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazrūjas”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā, kadastra Nr.
9666 003 0079, izsoles sākuma cenu 900.- EUR.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) “Mazrūjas”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā
izsoles noteikumus. Izsoles noteikumi uz 11 lapām.
4. Paziņojumu par izsoli publicēt pēc Valmieras novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas pozitīva lēmuma saņemšanas.
8.§
Par nekustamā īpašuma “Ausekļi”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izsoli
/ K.Roķis/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Naukšēnu novada pašvaldības
domes 2020.gada 15.jūlija lēmumu Nr.132 “Par nekustamo īpašumu sagatavošanu atsavināšanai”
/protokols Nr.10, 24.§/, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 8 ( G.Ceriņš,
A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma (zemes) “Ausekļi”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, izsoli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ausekļi”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, kadastra
Nr. 9672 006 0218, izsoles sākuma cenu 3 900.- EUR.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) “Ausekļi”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā
izsoles noteikumus. Izsoles noteikumi uz 11 lapām, t.sk.5 pielikumi uz 6 lapām pielikumā.
4. Paziņojumu par izsoli publicēt pēc Valmieras novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijas pozitīva lēmuma saņemšanas.
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9.§
Par nekustamā īpašuma Naukšēnu pagasta „Lejaslambikas” nosaukuma maiņu
un adreses “Veclambikas” piešķiršanu
/ K.Roķis /
--------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, dzīvo xxx, izvērtējot situāciju Valsts adrešu reģistra datos, pamatojoties uz
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 8. un 29.punktiem,
ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas
2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 8 (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols,
L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- nav, ATTURAS - nav, Naukšēnu
novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam Naukšēnu pagasta “Lejaslambikas”, kadastra Nr. 9672 003
0021, mainīt nosaukumu uz “Veclambikas”.
2. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9672 003 0021 esošajai būvei – dzīvojamajai
mājai ar kadastra apzīmējumu 96720030021006 piešķirt adresi “Veclambikas”, Naukšēnu pag.,
Naukšēnu nov., LV-4244).
3. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9672 003 0021 esošajām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 96720030021004 un 96720030021005, kas ir funkcionāli saistītas ar dzīvojamo
māju ar kadastra apzīmējumu 96720030021006, mainīt adresi no „Lejaslambikas”, Naukšēnu
pag., Naukšēnu nov., LV-4244 (adreses klasifikatora kods 103310804) uz adresi „Veclambikas”,
Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244.
4. Apbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9672 003 0021, piešķirt adresi
“Veclambikas”, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244).

10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu M.P.
/K.Roķis /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta piekto daļu un 26.panta sesto
prim daļu, 25.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR 7 ( A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- 1
(G.Ceriņš), ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst dzīvokļa īpašuma “Lapegles”-12, kadastra Nr.9672 900 0164 nodokļa parādu un
nokavējuma naudu par 2019.gadu, bijušajai dzīvojamās telpas īrniecei xxx, šādā apmērā:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par zemi 1,71 EUR, nokavējuma nauda
0,62 EUR, pavisam kopā – 2,33 EUR;
1.2. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par ēkām 5,29 EUR, nokavējuma nauda 1,92
EUR, pavisam kopā – 7,21 EUR.
2. Uzdot grāmatvedības dienestam dzēst minētos parādus no nekustamā īpašuma nodokļa
uzskaites informācijas sistēmas.
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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 nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A.B.
/K.Roķis /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta piekto daļu un 26.panta sesto
prim daļu, 25.panta otrās daļas trešo punktu, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR 7 (A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- 1
(G.Ceriņš), ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta “Māras”, kadastra Nr.9666 005 0184, nodokļa
parādu un nokavējuma naudu par laika periodu no 2019.gada līdz 2020.gadam, bijušajai
dzīvojamās telpas īrniecei xxx, šādā apmērā:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par zemi 3,17 EUR, nokavējuma nauda 0,49
EUR, pavisam kopā – 3,66 EUR;
1.2. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par ēkām 7,71 EUR, nokavējuma nauda 1,19
EUR, pavisam kopā – 8,90 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.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.L.
/K.Roķis /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta piekto daļu un 26.panta sesto
prim daļu, 25.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR 7 ( A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- 1
(G.Ceriņš), ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma Naukšēnu pagasta “Līkumi”, kadastra Nr.9672 006 0379,
nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 2010.gadu, bijušajam īpašniekam xxx, šādā apmērā:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par zemi 8,48 EUR, nokavējuma nauda 10,00
EUR, pavisam kopā – 18,48 EUR.
2. Uzdot grāmatvedības dienestam dzēst minēto parādu 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.
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13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
SIA "HARM KOOPMAN TRADING LATVIA"
/K.Roķis /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta septīto daļu, 25.panta otrās
daļas 3.punktu, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 7 (A.Dukurs,
I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- 1 (G.Ceriņš), ATTURAS
- nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli no 2021.gada 1.janvāra un dzēst
nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta “Vilnīši”, kadastra Nr.9666 003 0002, nodokļa parādu un
nokavējuma naudu par laika periodu no 2015.gada līdz 2020.gadam, bijušajam īpašniekam 11.06.2013. likvidētajai un no Uzņēmumu reģistra izslēgtajai SIA "HARM KOOPMAN
TRADING LATVIA", reģ.Nr. 44103039954, šādā apmērā:
1.1.
kārtējais maksājums 49,32 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par
zemi 265,03 EUR, nokavējuma nauda 86,39 EUR, pavisam kopā – 400,74 EUR;
1.2.
kārtējais maksājums 7,98 EUR nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par ēkām
47,88 EUR, nokavējuma nauda 16,01 EUR, pavisam kopā – 71,87 EUR.
2. Uzdot grāmatvedības dienestam dzēst minēto parādu 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.
14.§
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Jaunatnes tehniskais sporta centrs Eriņi”
/J.Zuments /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot biedrības “Jaunatnes tehniskais sporta centrs ERIŅI”, reģistrācijas Nr. 40008084701,
juridiskā adrese “Lejeriņi 1”, Eriņi, Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads, 2021.gada 20.aprīļa
iesniegumu par finansējuma piešķiršanu, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR 8 (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
Piešķirt biedrībai „Jaunatnes tehniskais sporta centrs ERIŅI”, reģistrācijas Nr. 40008084701”,
200.- EUR (divi simti eiro) darbības nodrošināšanai, no pašvaldības budžetā sportam
paredzētajiem līdzekļiem.
15.§
Par pamatbudžeta finansējumu pašvaldības autoceļiem
/ Ņ.Krastiņa, A.Dukurs, J.Zuments, /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 12.04.2021. pašvaldības
autoceļu apsekošanas aktu, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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komitejas un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 7
(A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments), PRET- 1 (G.Ceriņš),
ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Uz autoceļa Ķire - Alēni veikt nomaļu grunts uzauguma noņemšanu posmā no 9,33 km līdz
9,73 km.
2. Autoceļam Ķire – Jaunlambikas izstrādāt tehnisko projektu ceļa posmu no 0,00 km līdz
0,552 km un no 1,807 km pārbūvei.
3. Autoceļam Straumēni- Ķipi:
3.1. veikt inženierbūves kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā;
3.2. veikt ceļa pārbūvi posmā no 0,00 km līdz 0,82 km, izstrādātjot autoceļa pārbūves projektu.
4. Darbus veikt, atbilstoši Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskajām specifikācijām un darbu izpildei piesaistīt sertificētus darba veicējus.
5. Darbu veikšanai piešķirt 20 000,00 EUR pašvaldības budžeta līdzekļus no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
16.§
Par līguma pagarināšanu par dzīvokļa “Lapegles”- 9, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā izīrēšanu
/ Ņ.Krastiņa/
------------------------------------------------------------------------------------------------------Izskatot xxx, dzīvo xxx iesniegumu, ņemot vērā apvienotās sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR 8 (G.Ceriņš, A.Dukurs, I.Kamzols, L.Kāsena, J.Pastars, A.Stiere, G.Vēveris, J.Zuments),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Naukšēnu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt līgumu ar xxx par dzīvokļa „Lapegles"-9, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā, izīrēšanu uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. Saimniecības vadītājai Ņinai KRASTIŅAI sagatavot parakstīšanai vienošanos par īres
līguma pagarināšanu.
Nākošā domes sēde 2021.gada 21.aprīlī.
Sēdi beidz plkst.15.45
Sēdes vadītājs

/personiskais paraksts/

J.Zuments

Parakstīts 07.05.2021.
Protokolētāja

M.Graudiņa

/personiskais paraksts/

Parakstīts06.05.2021.
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