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LĒMUMS  

Smiltenē 

 

2022.gada 30. martā                                                Nr. 136 

     (protokols Nr. 8, 25.§.) 

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamā īpašumā Gaujienas muižas pils 

Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā  

  

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Gaujienas  pagasta pārvaldes vadītājas Ingunas 

Avotas  2022.gada  16.marta iesniegumu , reģistrēts ar nr. SNP/22/1.2/1271 - par pašvaldības 

īpašuma Gaujienas muiža – pils ēkas telpu īres maksas noteikšanu. Īpašums  tiek uzturēts no 

pašvaldības līdzekļiem un nodrošina  tikai pašu nepieciešamāko funkciju uzturēšanu. 

Interesi par Gaujienas muižas izīrēšanu nometņu vajadzībām ir izrādījuši vairāki interesenti. 

Lai pārliecinātos par ēkas atbilstību drošības prasībām,  esam iepazinušies ar Būvniecības Valsts 

Kontroles biroja atzinumu 23.10.2020., kas neaizliedz ēkas izmantošanu, tomēr norādot uz 

veicamajiem darbiem nākotnē dažādiem ēkas uzlabošanas un drošības nodrošināšanai.  

Pakalpojums ir nepieciešams, lai nepasliktinātu Gaujienas muižas stāvokli un tā tiktu 

apdzīvota. Bez tam, kas nav mazsvarīgi - veicinātu Gaujienas un Smiltenes novada atpazīstamību.  

Inguna Avota  ierosina Gaujienas  pagasta Muižas telpu izcenojumu aprēķinu skatīt atsevišķi 

no pārējo līdzīgu iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķina, ņemot vērā muižas 

ēkas pašreizējo stāvokli.  Pakalpojuma cena noteikta atbilstoši faktiskajām izmaksām. Aprēķinā 

iekļautas visas uz ēkas uzturēšanu  attiecināmās izmaksas – darba alga, kurināmais, energoresursi 

un komunālie pakalpojumi un ēkas amortizācijas izdevumi.   

Kopējās faktiskās izmaksas pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas sastāda 14694,00 eiro.  

Kopējā ēkas platība 2028 m2, tajā skaitā - balkons 46,5 m2, pārējās iekštelpas – 1981,5m2 

Saskaņā ar augstāk norādīto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 23.03.2022. 

atzinumu (protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6. pantu, 15. panta pirmās 

daļas 2. un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,  likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 2.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda 

Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga 

Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sekojošus Gaujienas  pagasta pārvaldes pārvaldībā esošās Gaujienas muižas 

pils  maksas pakalpojumu izcenojumus: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN , EUR PVN, EUR 

Cena ar 

PVN , EUR 

1. Pils zāles izmantošana īre  (faktiskās izmaksas  10,20 EUR bez PVN par vienu stundu) 
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1.1.  

Smiltenes novada iedzīvotājiem 

un viņu viesiem ( 80%)  1 stunda  8,16 1,71 9,87 

1.2. Pārējiem  1 stunda  10,20 2,14 12,34 

2. Nometnes dalībnieku uzturēšanās izcenojums  

2.1. Kabineta īre no personas 1 stunda 0,26  0,05 0,31 

2.2. Diennakts uzturēšanās  1 dalībniekam  5,57  1,17 6,74 

 

3. Par lēmuma izpildi atbild pakalpojumu sniedzošās iestādes vadītājs. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. aprīli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       E. Avotiņš 

 

 

 

 


