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Darba kārtība: 

1. Par publisko tualešu izbūves procesa apturēšanu. 
 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis 
Protokolē – juriste Inita Jansone 
 
Piedalās deputāti – Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 
Sabulis, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, 
Māris Baltiņš. 

Nepiedalās deputāti – Māra Juzupa (atvaļinājumā), Elija Latko (atvaļinājumā), Aivars 
Kalnietis (komandējumā). 

Uzaicināti – izpilddirektors Fjodors Puņeiko, labiekārtošanas nodaļas vadītājs Jānis 
Sirlaks, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilzīte Rumba. 

 
1. 

Par publisko tualešu izbūves procesa apturēšanu. 
Ziņo: domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Tīdemanis, izpilddirektors F. Puņeiko, 
Labiekārtošanas nodaļas vadītājs J. Sirlaks, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 
Ilzīte Rumba.  

Izsakās deputāti :  Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 
Sabulis, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, 
Māris Baltiņš. 
 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada domes deputātu Māra Baltiņa, 
Armanda Capara, Gvido Sabuļa, Ditas Zicānes un Guntara Zicāna 2013.gada 9.augusta 
iesniegumu par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, lai izvērtētu paredzētā projekta 
lietderību. 2013.gada 12.augustā iesniegumam pievienots lēmumprojekts „Apturēt 
publisko tualešu izbūvi Priekuļos, Klusā ielā ar to saistītās dokumentācijas trūkuma dēļ 
(projekta paredzētās izmaksas un to pamatojums, tehniskās realizācijas un atrašanās vietas 
nosacījumi). Virzīt publisko tualešu izbūves projektu uz apstiprināšanu domes sēdē pēc 
nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas.” Lēmumprojektu sagatavojuši deputāti Māris 
Baltiņš, Armands Capars, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns. 



  
Labiekārtošanas nodaļas vadītājs J. Sirlaks sniedz deputātiem vispārēju informāciju 

par Saules parka turpmāku labiekārtošanu, tajā skaitā par aktivitāšu secību tualešu izbūvei 
– noskaidrojot, vai Priekuļu novadā ir nepieciešamas publiskās tualetes, apzinot un 
analizējot citu pašvaldību pieredzi, apzinot atbilstošas kvalitātes tualešu ražotājus, viņu 
iespējamos piedāvājumus, veicot izpēti par prioritārām vietām tualešu izvietošanai, secinot, 
ka prioritāri publiskās tualetes izvietojamas Liepā pie Liepas Ellītes un Priekuļos Saules 
parkā un paredzot finansējumu 2013.gada pašvaldības budžetā. 

Izpilddirektors Fjodors Puņeiko sniedz deputātiem informāciju par plānotajām 
izmaksām tualetes izbūvei, tehniskās realizācijas risinājumiem plānotajā tualetes atrašanās 
vietā. 

Finanšu speciāliste Ilzīte Rumba sniedz deputātiem informāciju par budžeta 
plānošanu, līdzekļiem, kuri iekļauti 2013.gada pašvaldības budžetā publisko tualešu 
izbūvei Liepā un Priekuļos. 

I. Rumba un F. Puņeiko atbild uz deputāta M. Baltiņa jautājumu par to, vai 
iepriekšējā sasaukuma deputāti bija informēti par kopējām publisko tualešu izbūves 
izmaksām. 

Deputāts A. Capars pateicās deputātiem par ierašanos uz domes ārkārtas sēdi un 
vēlētāju vārdā aicina šī sasaukuma deputātus pieņemt godīgus, atbildīgus un ekonomiski 
pamatotus lēmumus novada iedzīvotāju interesēs, kā arī izsaka viedokli par deputātu darba 
samaksu ārkārtas domes sēdēs. 

Deputāts G. Sabulis lūdz skaidrojumu par šāda mēroga projektu uzsākšanu un 
virzību, izsakot viedokli, ka viņam nav pieņemama esošā projektu virzības gaita, 
nepietiekamā dokumentācija. 

Deputāts M. Baltiņš lūdz precizējošu informāciju par vietas izvēli, skiču projektiem, 
būvprojektiem, tehniskās realizācijas iespējām, pieejamības jautājumu, u.c., vienlaicīgi 
izsakot viedokli par iespējām tualeti izvietot plānotajā Priekuļu centrā, veicot iepriekšēju 
izpēti par konkrētas vietas izvēli. 

J. Sirlaks un A. Tīdemanis sniedz atbildes uz deputātu jautājumiem par projektu 
nepieciešamību, projektēšanas izmaksām, u.c. 

G. Sabulis izsaka neapmierinātību par tualešu izbūves projekta realizācijas gaitu, 
izvēlētās tualetes lielumu, bet atbalsta, ka publiskai tualetei Priekuļos ir jābūt, bet tai jābūt 
mazākai un sezonālas izmantošanas. 

M. Baltiņš uzskata, ka nav pietiekami izdiskutēta tualetes izvietošanas vieta, būtu 
bijusi nepieciešama plašāka diskusija. 

V. Dambe sniedz atbildi par to, kādā kārtībā iepriekšējā sasaukumā tika pieņemts 
lēmums par tualešu projekta realizāciju un uzskata, ka izvēlētā tualetes vieta Saules parkā 
ir optimāls risinājums.  

Deputāti izsaka viedokļus par tualetes izvietošanu Saules parkā Priekuļos, Klusā ielā. 
J. Mičulis un J. Sukaruks atbalsta civilizētas tualetes izvietošanu Saules parkā, kas ir kļuvis 
par Priekuļu vizītkarti.  

A. Capars aicina balsot par lēmumprojektu. 
D. Sloka uzskata, ka tualete Priekuļos ir vajadzīga, vienlaicīgi norādot uz nepilnībām 

projekta realizācijas procesuālajā gaitā. 
E. Stapulone izsaka viedokli, ka Saules parks ir kļuvis par tūristu iecienītu vietu, kura 

nozīme nākotnē pieaugs un tajā ir jābūt civilizētai tualetei.  
D. Kalniņa izsakās par deputātu darbību ilgtermiņā, ja Saules parks ir plānots 9 ha 

platībā, tad tualetes izvietošana tajā ir nepieciešama. 
S. Orehova izsaka viedokli par to, ka Saules parks ir attīstības projekts, kurā noteikti 

jābūt tualetei. 
G. Zicāns atbalsta tualetes izvietošanu Priekuļos, bet ne konkrētajā vietā. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par  , 7 balsīm pret,  dome nolemj:  



  
1. Neapturēt publisko tualešu izbūvi Priekuļos, Klusā ielā ar to saistītās dokumentācijas 

trūkuma dēļ. 
2. Nevirzīt publisko tualešu izbūves projektu uz apstiprināšanu domes sēdē pēc 

nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas. 
 

 
Sēdi beidz  plkst. 17.20 

Sēdi vadīja                    A.Tīdemanis 

Sēdi protokolēja                I.Jansone 
 
 


