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2022.gada 30. martā                                        Nr.  137 

                       (protokols Nr. 8,  26.§.) 
 

Par grāmatas “Raunas pils” cenas apstiprināšanu 

 

2021. gada nogalē apgāds “Jumava” izdeva Raunas pamatskolas vēstures skolotāja, 

doktora grāda pretendenta Edgara Plētiena un Raunas muzeja vadītājas vēsturnieces Ievas 

Plētienas sarakstīto grāmatu par Raunas viduslaiku pils vēsturi “Raunas pils”.  

Šis darbs ir pirmais, kurā, balstoties uz rakstītajiem vēstures avotiem un konkrētā laikmeta 

liecībām, mēģināts salikt kopā pils vēsturi no tās uzcelšanas līdz 21. gadsimtam. Tajā 

apkopotas atziņas, kas pēdējos gados iegūtas gan rakstīto vēstures avotu, gan arhitektoniskajā 

izpētē, gan mūru konservācijas procesa gaitā. 

Grāmatas izdošanas pašizmaksa sastāda EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 

00 centi) tajā skaitā 12% PVN, kas sastāda EUR 225,00 (divi simti euro un 00 centi) par 300 

grāmatas eksemplāriem, tās tika segtas no pašvaldības budžeta.  

Lai dotu iespēju iedzīvotājiem iegādāties grāmatu novada tūrisma informācijas centros,  

Smiltenes novada pašvaldības domei ierosināts apstiprināt grāmatas “Raunas pils” pārdošanas 

cenu par 1 (vienu) eksemplāru EUR 7,00 (septiņi euro un 00 centi), t.sk. PVN 12%  EUR 0,75 

(75 centi) apmērā. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

23.03.2022. atzinumu (protokols Nr.5) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14. un 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris 

Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Ilze 

Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav,Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grāmatas „Raunas pils” pārdošanas cenu par 1 eksemplāru 7,00 euro 

(septiņi euro 00 centi), t.sk. PVN 12% jeb EUR 0,75 (00 euro 75 centi). 

2. Par lēmuma izpildi atbild Raunas pagasta pārvaldes vadītāja. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                  E. Avotiņš 
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