
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2014.gada 25.septembrī         Nr.11 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.05 

 

Darba kārtība:  

1. Par nelikumīgo būvniecību […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Par Darba uzdevuma Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādei 

precizēšanu. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par nekustamā īpašuma nodokli 

Priekuļu novadā 2015.gadā” apstiprināšanu. 

4. Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības un attīstības stratēģijas 

2014.-2019.gadam apstiprināšanu. 

5. Par Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” 

nolikuma apstiprināšanu. 

6. Noteikumu par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja   “Kalāči” krājumu 

apstiprināšana. 

7. Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči”  krājuma komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

8. Par darba grupas SIA „Cēsu olimpiskais centrs”  darbības izvērtēšanai apstiprināšanu. 

9. Par deleģējumu Priekuļu novada Sociālajam dienestam.  

10. Par […] izslēgšanu no Palīdzības reģistra. 

11. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

13. Par atteikumu uzņemt  […]Palīdzības reģistrā. 

14. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

15. Par nekustamā īpašuma „Vidus Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

16. Par jauna nosaukuma – „Mežrozes 1”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

17. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Savieļas”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

18. Par nekustamā īpašuma „Bāleliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalnupes”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Inči”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

21. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Sene”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

23. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lāči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

24. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Bušugrava” un „Purmaļi 1”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

25. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Ozoli”,  Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

26. Par zemes vienības ar kadastra Nr. […] piekritību pašvaldībai. 

27. Par […]iesnieguma izskatīšanu. 

   

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti: Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ainārs Amantovs –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Inita Jansone   –juriste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Vineta Lapsele –projektu vadītāja; 

Inerta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 

Linda Ķīse   –Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Māra Juzupa   – atvaļinājumā; 

Sarmīte Orehova – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Dita Sloka   – komandējumā; 

Armands Capars  – komandējumā; 

Juris Sukaruks  – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

Uzaicināti: 

[…]  – dzīvesvietas adrese […] Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;             

[…]  – dzīvesvietas adrese […], Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads.             

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

28. Par grozījumu Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā „Par jaunu adrešu 

dzelzceļa nodalījuma joslā Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu”. 

29. Par nekustamā īpašuma „Lejas Gubāti 2”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 28. un 29.punktu. 
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1. 
Par nelikumīgo būvniecību […]Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā  

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: […], A.Rancāns, F.Puņeiko, G.Sabulis, E.Latko, M.Baltiņš, 

E.Tapulone,G.Zicāns, V.Dambe ) 

 

Priekuļu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Z.Butāns skaidro 

situāciju par nelikumīgo būvniecību […]Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Dome 

pieņēmusi divus lēmumus – 2014.gada 24.janvārī un 2014.gada 28.maijā, atļaut turpināt 

būvniecību, ja tiks izstrādāts un būvniecību regulējošajos normatīvos paredzētajā kārtībā 

akceptēts dzīvokļa rekonstrukcijas būvprojekts un Amatas novada pašvaldības apvienotajā 

būvvaldē saņemta būvatļauja un iesniegta Priekuļu novada būvvaldē.  

Līdz šim brīdim projekta dokumentācija nav sakārtota. 

Kopīpašuma […]īpašniece – […]pašvaldību informējusi, ka šis process nevirzās uz 

priekšu un būvniecības rezultātā ir radīti kaitējumi.  

Domes priekšsēdētājas vietnieks A.Tīdemanis jautā – kāpēc viss tika darīts bez 

saskaņošanas? 

[…] skaidro, ka bēniņu telpās, kurās  varēja nokļūt tikai no viņu dzīvokļa, bez projekta 

tika izbūvētas papildus telpas. 2000.gadā dzīvokli privatizēja, bet Zemesgrāmatā neierakstīja 

sakarā ar finansu līdzekļu trūkumu un nesaskaņām saistībā ar nelikumīgo būvniecību.  

Deputāts G.Sabulis – cik tālu esat šobrīd tikuši? 

[…] – no astoņiem mājas līdzīpašniekiem no četriem ir saņemta piekrišana projekta 

izstrādei, no pārējiem kopīpašniekiem piekrišanu plāno saņemt tuvākajā laikā. 

[…] nav pretenziju pret papildus telpu izbūvi, bet būvniecībai  jānotiek likumos noteiktā 

kārtībā. Būvniecības rezultātā nevar tikt bojāts citu kopīpašnieku īpašums, nepieciešama mājas 

pašreizējās situācijas apsekošana. Ja 2.dzīvokļa īpašnieks būtu saskaņojumu lūdzis parakstīt, 

piekristu, bet ar piebildi par apsekošanas veikšanu. 

Deputāte E.Latko jautā – ja dzīvokļa Nr.2 īpašnieks likumīgi saved kārtībā visus 

dokumentus, Jums nebūs nekādu pretenziju? 

[…] atbild, ka pretenziju nebūs. 

Deputāts M.Baltiņš jautā –  jau 2000.gadā tika sākta šī pārbūve. Vai Jūs jau dzīvojāt šajā 

ēkā un vai tajā laikā bija pretenzijas? 

[…] – 2000.gadā dzīvoja vecāki, un tad bija pretenzijas par jumta logu izbūvi, jo izbūves 

rezultātā 1.dzīvoklī tika nopludināti griesti, samazinājās skaņas izolācija. 

M.Baltiņš –Jūs gribat, lai visu atgriež iepriekšējā stāvoklī? 

[…] – vēlos, lai visu sakārto pēc likuma prasībām. 

Deputāte E.Latko ierosina dzīvokļa Nr.2 īpašniekam atskaitīties par katru veikto darbību. 

Deputāts V.Dambe norāda, ka divas reizes skatīts minētais jautājums un ierosina lēmumu 

nepieņemt, bet nosūtīt […] informatīvu vēstuli. 

Izvērtējot domes rīcība esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par nelikumīgās būvniecības […], Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, dokumentācijas sakārtošanas gaitu. 

2. Rakstiski informēt […], ka dome uzskata par iespējamu atļaut sakārtot projekta 

dokumentāciju un citas formalitātes, lai saņemtu būvatļauju un pabeigtu uzsākto būvniecību 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ar nosacījumu, ka par veiktajām darbībām īpašniece vai viņas 

pilnvarotā persona pašvaldības būvvaldē sniedz atskaiti. 

3. Nosacījumu neizpildīšanas gadījumā novada dome realizēs lēmumu par iepriekšējā 

stāvokļa atjaunošanu. 
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2. 

Par Darba uzdevuma Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādei 

precizēšanu 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: F.Puņeiko, A.Rancāns, G.Sabulis, M.Baltiņš, G.Zicāns, V.DSambe, 

D.Kalniņa) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas Lapseles 

2014.gada 18.septembra iesniegumu (reģ.18.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1646) ar 

lūgumu veikt precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra sēdē 

apstiprinātajā Priekuļu novada attīstības programmas izstrādes Darba uzdevumā. 

Izvērtējot domes rīcība esošo informāciju un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 

Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”  

un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt precizēto Darba uzdevumu Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam izstrādei (apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra domes 

sēdē (protokola Nr.16, p.2)) saskaņā ar pielikumu. 

 

3.  

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par nekustamā īpašuma 

nodokli Priekuļu novadā 2015.gadā” izdošanu 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: D.Kalniņa, V.Dambe, M.Baltiņš)  

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības nodokļu speciālisti Inetu 

Eberhardi par nepieciešamību pieņemt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā 2015.gadā” un iepazīstas ar minēto saistošo 

noteikumu projektu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 3.punktu  un  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 

9.
1 

punktu un 9.panta otro daļu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  

Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1.Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par nekustamā īpašuma 

nodokli Priekuļu novadā 2015.gadā” (Noteikumi pielikumā). 

1. Saistošos noteikumus Nr.6 „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā 

2015.gadā” un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

4. 

Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības un attīstības stratēģijas  

2014.-2019.gadam apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: L.Ķīse) 

  

Dome izskata jautājumu par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības 

un attīstības stratēģijas 2014.-2019.gadam apstiprināšanu. 
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Muzeju likuma 9.pants otrās daļas 5.punkts nosaka, ka muzeju var akreditēt, ja ir 

izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija. 

  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 5.punktu, 41.panta 3.punktu, Muzeju likuma 9.panta otrās daļas 5.punktu un Priekuļu 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 18.septembra 

atzinumu (protokols Nr.17), atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības un attīstības 

stratēģiju 2014.-2019.gadam. (Pielikumā) 
 

5. 

Par Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” 

nolikuma apstiprināšanu 
(ziņo: E.Stapulone, izsakās: L.Ķīse) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda 

Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” nolikuma apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta 2.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 18.septembra atzinumu (protokols Nr.17), atklāti 

balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Apstiprināt Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja 

„Kalāči” nolikumu. (Nolikums pielikumā). 
 

6. 

Noteikumu par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” krājumu 

apstiprināšana 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: L.Ķīse, F.Puņeiko, A.Rancāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja 

„Kalāči” krājuma noteikumu apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra 

noteikumiem Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Eduarda Veidenbauma 

memoriālā muzeja „Kalāči” nolikumu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2014.gada 18.septembra atzinumu (protokols Nr.17), atklāti balsojot, PAR -

10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Apstiprināt noteikumus par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” krājumu. 

(Noteikumi pielikumā). 

 

7. 

Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči”  krājuma komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: L.Ķīse, I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja 

„Kalāči” krājuma komisijas nolikuma apstiprināšanu. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra 

noteikumiem Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, un Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 18.septembra atzinumu (protokols 

Nr.17), atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Apstiprināt Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” krājuma komisijas 

nolikumu. (Nolikums pielikumā). 

 

8. 

Par darba grupas SIA „Cēsu olimpiskais centrs”  darbības izvērtēšanai apstiprināšanu 

  (ziņo: E.Stapulone, izsakās: G.Sabulis, G.Zicāns) 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Stapulone informē par 

nepieciešamību izveidot darba grupu, lai turpmāk varētu izvērtēt SIA „Cēsu olimpiskais centrs” 

darbību un tās lietderību.      

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, Priekuļu novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 18.septembra atzinumu (protokols Nr.17), 

atklāti balsojot: 

PAR -9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, attiecībā 

uz sevi balsojumā nepiedalās Aivars Tīdemanis; 

PAR -9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, 

Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

attiecībā uz sevi balsojumā nepiedalās Gvido Sabulis; 

PAR -9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

attiecībā uz sevi balsojumā nepiedalās Jānis Mičulis 

PAR -9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, attiecībā uz sevi balsojumā nepiedalās Māris Baltiņš, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

Izveidot SIA „Cēsu olimpiskais centrs” darbības izvērtēšanai darba grupu šādā sastāvā:  

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks A.Tīdemanis; 

Priekuļu novada domes deputāti – G.Sabulis, J.Mičulis, M.Baltiņš; 

Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomiste 

D.Rūķe 

 

9. 

Par deleģējumu Priekuļu novada Sociālajam dienestam 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: F.Puņeiko, M.Baltiņš, G.Sabulis) 
 

  Dome izskata jautājumu par specializētā autotransporta, kurš iegādāts un paredzēts 

Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, kā arī izglītojamo ar īpašām vajadzībām nogādāšanai 

uz izglītības iestādēm un atpakaļ.  

Sociālā dienesta funkcijās neietilpst Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punktā 

noteiktais, ka novada pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.  
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Deputāts M.Baltiņš iesaka precizēt lēmuma projekta 2.punktu par degvielas izdevumiem 

šī uzdevuma veikšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

43.punkta pirmās daļas 13.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punktu un 

saskaņā  ar Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 

18.septembra atzinumu (protokols Nr.17), atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Uzdot Sociālajam dienestam mācību gada laikā nodrošināt izglītojamo ar īpašām 

vajadzībām nogādāšanu uz izglītības iestādēm un atpakaļ. 

2. Segt degvielas iegādes izdevumus, kas radušies, lai nogādātu  bērnus ar īpašām 

vajadzībām uz izglītības iestādēm un atpakaļ, no pašvaldības Sociālā dienesta budžetā 

plānotajiem līdzekļiem. 

 

10. 

Par […]izslēgšanu no Palīdzības reģistra 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2013.gada 16.augusta 

iesniegumu (reģ. 19.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-613) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz 

Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā Priekuļu novadā” 20., 20.1.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izslēgt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistra. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz divām lapām. 
 

11. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 25.augusta 

iesniegumu (reģ.28.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-740) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar […] lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 9.jūnija likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu 

un Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra „Dzīvokļa īpašuma likuma” 9.panta 1.punktu, 

atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par divistabu dzīvokļa 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 31,4 m
2 

kopējo platību 52,4 

m
2  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

2. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Uzdot Priekuļu novada domes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt īres līgumu. 
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5. Uzdot Priekuļu pagasta namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā sagatavot un 

parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka […], personas kods […]pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja […]viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.2 uz trīs lapām. 
 

12. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.9.punktu,  atklāti 

balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par dzīvojamās telpas 

[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 25,8 m
2
, kopējo platību 

25,8 m
2  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

2. Līgumā paredzēt, ka izīrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka […], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

Dārza ielā 8-54, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības juristei I.Jansonei sagatavot īres līguma projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt īres līgumu. 

6. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības Namu pārvaldes ēku un apsaimniekošanas 

teritorijas pārzinei M.Eglonei pašvaldības vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu 

nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja […]viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz trīs lapām. 

 

13. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 8.augusta iesniegumu 

(reģ.11.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-673)  ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus 

un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” 29.p., 29.1.p., 29.2.p., 29.3.p., 29.4.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības 

reģistrā apmaiņas kārtā. 
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2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz divām lapām. 

 

14. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 12.augusta 

iesniegumu (reģ. 14.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-689)  ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus 

un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 

13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 

15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz divām lapām. 
 

15. 

Par nekustamā īpašuma „Vidus Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], p.k.[…], dzīvojoša […], 2014.gada 16.septembra 

iesniegumu (reģ.16.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-819) par nekustamā īpašuma 

„Vidus Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vidus Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]), zemes gabalu ar kad.apz. […]1.4ha platībā un nedzīvojamo ēku  ar kad.apz. […]. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes gabala ar 

kad.apz.[…]un ēkas ar kad.apz. […], apstiprināt jaunu nosaukumu un adresi „Tautas nams”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 1.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, zemes 

gabalu iemērot dabā; 

2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, zemes gabalam (kad.apz.[…]),  saglabājas 

nosaukums „Vidus Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 11.0ha; 

3.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, zemes 

gabalu iemērot dabā; 
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3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz divām lapām. 

  

16. 

Par jauna nosaukuma – „Mežrozes 1”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības „Mežrozes” reģ. Nr.[…], Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, kuru pārstāv īpašnieks […]p.k.[…], 2014.gada 10.septembra 

iesniegumu (reģ. 10.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-803) par jauna nosaukuma 

apstiprināšanu jaunbūvei ar kadastra apz. Nr. […] īpašumā „Mežrozes” Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Liepas pagasta „Mežrozēs”, sastāvošam 

no jaunbūves ar kadastra apz. Nr.[…], apstiprināt jaunu nosaukumu un adresi „Mežrozes 1”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz vienas lapas. 

 

17. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Savieļas”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Priekuļu novada dome izskata […], p.k.[…], dzīvojoša […], 2014.gada 4.septembra 

iesniegumu (reģ. 04.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.I-777) par zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Savieļas”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Savieļas”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no īpašuma zemes gabala ar 

kad.apz.[…], neapbūvētu lauksaimnieciskā izmantojuma zemes gabalu 7.4ha platībā un 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr.[…]atdalāmā zemes gabala platība orientējoši 7.4ha liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

2.4. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 
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2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nepiešķirt jaunu nosaukumu, jo zemes 

vienību paredzēts pievienot blakus esošajam īpašumam „Marģeri”. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma „Bāleliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.[…], juridiskā adrese 

“Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2014.gada 15.augusta iesniegumu (reģ. 

15.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1453) par nekustamā īpašuma “Bāleliņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanu.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Bāleliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…], īpašumu, sastāvošu no meža zemes gabala (kad.apz.[…]) 4,0ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no meža zemes gabala 

(kad.apz.[…]), apstiprināt jaunu nosaukumu „Smiltainītes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 4,0ha; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201). 

3. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Bāleliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…], īpašumu, sastāvošu no 2 meža zemes gabaliem ar kad.apz.[…] 2.1ha platībā un 

[…] 7,44ha platībā. 

4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 2 meža zemes gabaliem 

(kad.apz.[…]un […]), apstiprināt jaunu nosaukumu „Lācene”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

4.1. zemes gabalu kopējā platība – 9,54ha; 

4.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

4.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201). 

5. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no 6 zemes gabaliem (kad.apz.[…], 

[…], […], […], […]un […]) saglabājas nosaukums „Bāleliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā:  

5.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 78.37ha; 

5.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

5.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 
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19. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalnupes”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.[…], juridiskā adrese 

“Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2014.gada 15.augusta iesniegumu (reģ. 

15.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1453) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kalnupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija 

Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Kalnupes”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no zemes vienības ar 

kad.apz.[…]meža zemi, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma zemes vienības ar kad.apz.[…]atdalāmā zemes gabala platība orientējoši 

3.0ha liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

2.4. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu “Upenes”, 

kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

2.6. sakarā ar to, ka Mārsnēnu pagastā šobrīd ir divi dažādi īpašumi ar vienādiem 

nosaukumiem un adresēm “Kalnupes”, atlikušajam nekustamajam īpašumam 

(kad.Nr.[…]) paredzēt nosaukuma un adreses maiņu uz “Kalnupītes”, kuru apstiprina 

vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 

 

20. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Inči”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.[…], juridiskā adrese 

“Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads,2014.gada 15.augusta iesniegumu (reģ. 

15.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1453) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lejas Inči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11. Punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija 

Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lejas Inči”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no zemes vienības meža zemi ar tai 

piegulošo pārējā lietojuma zemi un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr.[…]atdalāmā zemes gabala platība orientējoši 2.4ha liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

2.4. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu “Lejas 

Incīši”, kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.11 uz divām lapām. 

 

21. 

 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Sene”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.[…], juridiskā adrese 

“Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2014.gada 15.augusta iesniegumu (reģ. 

15.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1453) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Sene”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija 

Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Sene”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no zemes vienības ar 

kad.apz.[…]meža zemi un tai piegulošo krūmāju zemi un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr.[…]atdalāmā zemes gabala platība orientējoši 5.9ha liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

2.4. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu “Sēnīte”, 

kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz divām lapām. 

 

22. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.[…], juridiskā adrese 

“Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2014.gada 15.augusta iesniegumu (reģ. 
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15.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1453) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

sadalīšanai trīs atsevišķos nekustamos īpašumos.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija 

Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lieldambi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot kā atsevišķus īpašumus no zemes 

vienības ar kad.apz.[…]meža zemes gabalu 9.7ha platībā un no zemes vienības ar 

kad.apz.[…]meža zemes gabalu 16.9ha platībā. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no zemes vienības ar kad.apz.[…]atdalāmā zemes gabala platība orientējoši 9.7ha 

liela, no zemes vienības ar kad.apz.[…]atdalāmā zemes gabala platība orientējoši 

16.9ha liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

2.4. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunus nosaukumus – “Zaķa 

dambis” no zemes vienības ar kad.apz.[…]atdalāmajam un “Dambīši” no zemes 

vienības ar kad.apz.[…]atdalāmajam , kurus apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto 

zemes ierīcības projektu. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

 

23. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lāči”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.[…], juridiskā adrese 

“Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2014.gada 15.augusta iesniegumu (reģ. 

15.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1453) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lāči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija 

Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lāči”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no zemes vienības ar 

kad.apz.[…]meža zemes gabalu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr.[…]atdalāmā zemes gabala platība orientējoši 8.2ha liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 



15 

 

2.4. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu “Startu lāči”, 

kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 

 

24. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Bušugrava” un „Purmaļi 1”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Dome izskata SIA “LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, juridiskā adrese 

Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu novads, 2014.gada 18.septembra iesniegumu (reģ. 18.09.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1644), par zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos 

„Purmaļi 1”, “Bušugrava” un “Purmaļu dīķa ceļš” Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti 

balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Bušugrava” 

(kad.Nr.[…]) un “Purmaļi 1” (kad.Nr.[…]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, saskaņā ar kuru  

starp minētajiem īpašumiem tiek pārkārtota robeža, atbilstoši ēku uzturēšanai un no īpašuma 

“Purmaļi 1” tiek atdalīti 4 atsevišķi īpašumi kā arī pārkārtots pašvaldības īpašuma “Purmaļu dīķa 

ceļš” izvietojums, atbilstoši esošai situācijai. 

2. Pārkārtotā īpašuma “Purmaļi 1” (kad.Nr.[…]) zemes vienība Nr.1 atbilst ēku ar 

kad.apz.[…], […]un […]uzturēšanai: 

2.1. pārkārtotās zemes vienības platība 2.69ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

2.2. pārkārtotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve (1001). 

3. Pārkārtotā īpašuma “Bušugrava” (kad.Nr.[…]) zemes vienība Nr.2 atbilst ēku ar 

kad.apz.[…]un […]uzturēšanai: 

3.1. pārkārtotā īpašuma zemes vienībai Nr.2 mainīt nosaukumu un adresi uz “Purmaļi 2”; 

3.2. pārkārtotās zemes vienības platība 0.91ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

3.3. pārkārtotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve (1001). 

4. No īpašuma “Purmaļi 1” atdalītajai zemes vienībai Nr.3 nepiešķirt jaunu nosaukumu, 

jo zemes vienību paredzēts pievienot īpašumam “Papardes”: 

4.1. atdalītās zemes vienības platība 0.15ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

4.2. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme  uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

5. Pārkārtotā pašvaldības īpašuma “Purmaļu dīķa ceļš” izvietojums zemes vienībā Nr4, 

atbilst ceļa uzturēšanai esošajā situācijā: 



16 

 

5.1. pārkārtotās zemes vienības platība 0.15ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

5.2. pārkārtotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

6. No īpašuma “Purmaļi 1” atdalītajai zemes vienībai Nr.5 piešķirt nosaukumu “Pūcītes”: 

6.1. atdalītās zemes vienības platība 0.4ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

6.2. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme  uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

7. No īpašuma “Purmaļi 1” atdalītajai zemes vienībai Nr.6 piešķirt nosaukumu un adresi 

“Purmaļu ūdenstornis”: 

7.1. atdalītās zemes vienības platība 0.07ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

7.2. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – inženiertehniskās 

apgādes tīklu un objektu apgādes zeme (1201). 

8. No īpašuma “Purmaļi 1” atdalītajai zemes vienībai Nr.7 piešķirt nosaukumu 

“Ezerpriedes”: 

8.1. atdalītās zemes vienības platība 0.53ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

8.2. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme  uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.15 uz četrām lapām.  

 

25. 

Par  zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Ozoli”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Dome izskata […], adrese: […], 2014.gada 1.septembra iesniegumu (reģ. 01.09.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-767), par zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā 

„Ozoli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti 

balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ozoli”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. […]), saskaņā ar kuru  zemes vienība ar kad.apz. […]tiek 

sadalīta 3 zemes vienībās un zemes vienības ar kad.apz. […]arī tiek sadalīta 3 zemes vienībās, 

kopā veidojot 4 īpašumus. 

2. No zemes vienības ar kad.apz. […]atdalītajai zemes vienībai Nr.2, uz kuras atrodas 

citai personai piederoša ēka “Vecozoli”, apstiprināt nosaukumu un adresi „Vecozoli”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 1.0ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme  uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 
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3. No zemes vienības ar kad.apz. […]atdalītajai zemes vienībai Nr.3, uz kuras atrodas 

citai personai piederoša ēka “Jaunozoli”, apstiprināt nosaukumu un adresi „Jaunozoli”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. atdalītās zemes vienības platība 0.3ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

3.2. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme  uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

4. No zemes vienības ar kad.apz. […]atdalītajai zemes vienībai Nr.5, uz kuras atrodas 

citai personai piederoša ēka “Dižozoli”, apstiprināt nosaukumu un adresi „Dižozoli” un zemes 

vienībai Nr.6, uz kuras atrodas ar ēku “Dižozoli” saistīts artēziskais urbums, apstiprināt 

nosaukumu „Dižozoli”: 

4.1. atdalīto zemes vienību kopējā platība 1.4ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

4.2. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme  uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

5. Atlikušais īpašums sastāv no zemes vienības ar kad.apz. […](vienība Nr.1, platībā 

7,6ha), vienas dzīvojamās mājas un četrām nedzīvojamām ēkām un no zemes vienības ar 

kad.apz. […](vienība Nr.4, platībā 6,4ha): 

5.1. atlikušā īpašuma kopējā platība 14.0ha; 

5.2. atlikušajam īpašumam saglabāt nosaukumu “Ozoli”; 

5.3. atlikušā īpašuma zemes vienībai Nr.1 un dzīvojamai mājai ar četrām nedzīvojamām 

mājām uz šīs zemes vienības saglabāt adresi „Ozoli”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā; 

5.4. atlikušajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.16 uz trīs lapām. 

 

26. 

Par zemes vienības ar kadastra Nr. […]piekritību pašvaldībai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes I.Jansones informāciju par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu […]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu […] piederība uz 1940.gada 21. Jūliju nav noskaidrota. Zemes vienības platība ir 

7,1428 ha.  

Zemes vienība paredzēta jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības 

funkciju īstenošanai. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz to vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kuras piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav konstatēta un šī 

zeme vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēta jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldību funkciju veikšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 5.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

 Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda zemes vienību Priekuļu 

novada Veselavas pagasta „Bērzu birzs”, kadastra Nr. […]. 
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27. 

Par […]iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības Ceļu uzturēšanas nodaļas 

[…]2014.gada 9.septembra iesniegumu (reģ. 09.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.T-

795) ar lūgumu izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri" 23” un 26.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija 

Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izīrēt Priekuļu novada pašvaldības Ceļu uzturēšanas nodaļas […] pašvaldībai 

piederošās dzīvojamās telpas 60,4 m
2
 platībā […]Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadi vai ar darba attiecību izbeigšanu.  

 

28. 

Par grozījumu Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā „Par jaunu adrešu 

dzelzceļa nodalījuma joslā Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu” 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: A.Amantovs, M.Baltiņš, G.Zicāns, G.Sabulis, E.Latko) 

 

 

Priekuļu novada būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Z.Butāns iepazīstina ar Valsts 

zemes dienesta Vidzemes reģionālā  nodaļas vēstuli par nepieciešamību veikt grozījumu 

2010.gada 11.novembra Priekuļu novada pašvaldības domes sēdes lēmumā „Par jaunu adrešu 

dzelzceļa nodalījuma joslā Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 

p.31.), kurā tiek nolemts apstiprināt ēkām ar kadastra apzīmējumiem […] un […] adresi ”Stacija 

Jāņmuiža”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Lai izvairītos adreses pierakstā no dubultpēdiņām - "Stacija "Jāņmuiža””, Valsts zemes 

dienests norāda, ka atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām pareizi būtu mainīt adresi uz 

„Jāņmuižas stacija”. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un sakarā ar to, ka deputātu rīcībā nav 

pietiekošas informācijas lēmuma pieņemšanai, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma „Par grozījumu Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra 

lēmumā „Par jaunu adrešu dzelzceļa nodalījuma joslā Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

apstiprināšanu”” izskatīšanu līdz informācijas precizēšanai. 

2. Lūgt VAS „Latvijas dzelzceļš” saskaņojumu par adreses maiņu no „Stacija 

„Jāņmuiža”” uz  „Jāņmuižas stacija”.  

 

29.  

Par nekustamā īpašuma „Lejas Gubāti 2”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Priekuļu novada dome izskata […], p.k.[…], dzīvojoša „[…], 2014.gada 23.septembra 

iesniegumu (reģ. 23.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.T-845) par nekustamā īpašuma 

“Lejas Gubāti 2”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Elija Latko, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lejas Gubāti 2”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr. […], īpašumu, sastāvošu no zemes vienības (kad.apz.[…]) 2.9ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 

(kad.apz.[…]), apstiprināt jaunu nosaukumu „Pupiņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā:  

2.1. zemes vienības platība – 2.9ha; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kad.apz. […], saglabāt 

nosaukumu un adresi “Lejas Gubāti 2”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads: 

3.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.17 uz divām lapām. 

 
 

Nākamā domes sēde 2014.gada 23.oktobrī plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.18.40  

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 

 

 


