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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                 Nr. 111                              

         (protokols Nr. 4, 41.§.)               

 

Par līguma pārtraukšanu un pamatlīdzekļu pārņemšanu  

Dome izskata biedrības “Vilkmuiža 2011” (reģistrācijas Nr. 40008178227), iesniegumu ar 

lūgumu pārtraukt Līgumu par zemes gabalu “Bilskas pamatskola”, kadastra Nr. 94440040312 ar platību 

200 m² un “Birzuļu tautas  nams” , kadastra Nr.94440100281 ar platību 200 m²  apsaimniekošanu, kas 

ar Smiltenes novada domi noslēgts 2011. gada 22. maijā ar mērķi realizēt projektus “ Inventāra iegāde 

bērnu rotaļu laukumiem Bilskas un Mēru ciemos” un “Rotaļu laukuma inventāra papildināšana Bilskas 

ciemā”.   

Biedrība lūdz Smiltenes novada domi pārņemt bezatlīdzības lietošanā pamatlīdzekļus, kas 

iegādāti ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē projekta Nr. 12-09-LL25-L413203-000009, Nr. 14-

09-LL25-L413201-000004. Projekti ir realizēti un tā uzraudzības periods ir beidzies. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, domes Finanšu un attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2021. 

gada 16. februāra atzinumu (protokols Nr.3) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta  2017. gada 3. maija 

noteikumu Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām 

starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai” 45. punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aigars 

Dudelis, Aija Cunska, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, 

Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pārtraukt 2011. gada 22. maijā ar biedrību “Vilkmuiža 2011”, reģistrācijas Nr. 40008178227, 

noslēgto līgumu par zemes gabalu “Bilskas pamatskola”, kadastra Nr. 94440040312, ar platību 

200 m² un “Birzuļu tautas  nams” , kadastra Nr.94440100281, ar platību 200 m², 

apsaimniekošanu. 

2. Pieņemt no biedrības “Vilkmuiža 2011”, reģistrācijas Nr. 40008178227, pašvaldības īpašumā 

pamatlīdzekļus, kas atrodas uz lēmuma 1. punktā minētajiem zemes gabaliem: 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Skaits 

Iegādes vērtība 

EUR (ar PVN) 

1. Rotaļu laukums “Trapece” Nr. 1 ar slidkalniņu un rāpšanās sienām 1 1722,29 

2. Rotaļu laukums “Trapece” Nr. 2 ar slidkalniņu un rāpšanās sienām 1 1775,95 

3. Dubultšūpoles ar aprīkojumu 2 252,70 

4. Pamatu blociņi rotaļu laukumam Nr. 1, ar enkuriem komplektā 1 165,32 

5. Pamatu blociņi rotaļu laukumam Nr. 2, ar enkuriem komplektā 1 178,78 

6. Karuselis 1 952,38 

7. 
Šūpoles ar koka statnēm ( mazās)+ sēdeklītis gumijas bērniem līdz 5 

gadiem ( 1gab.) 
1 692,82 

8. Bērnu rotaļu komplekss 1 1354,80 

3. Lēmuma 2. punktā norādītos pamatlīdzekļus no biedrības “Vilkumuiža” pārņemt ar 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 
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4. Lēmuma izpildes nodrošināšanai uzdot domes Finanšu nodaļai veikt visas nepieciešamās 

darbības pamatlīdzekļu uzņemšanai uzskaitē. 

5. Par lēmuma izpildi atbild Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja L.Karlsone. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                E. Avotiņš 

 


