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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
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2013.gada 20.augustā         Nr.12 

 
Sēde sasaukta plkst.16.00. 
Sēdi atklāj plkst.16.00. 
 
 
Darba kārtība: 
1. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio 

un televīzijas centram”. 
2. Par Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” projekta iesniegumu “Priekuļu 

novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana.”  

3. Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes projekta iesniegumu „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jāņmuižas pirmskolas izglītības 
iestādē, Priekuļu novadā” 

4. Par Priekuļu vidusskolas projekta iesniegumu “Priekuļu vidusskolas ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana.”  

5. Pestīšanas armijas Liepas korpusa iesnieguma izskatīšana par telpu nomu. 
6. Par Priekuļu novada domes 2009.gada 27.augusta lēmuma Nr.4 „Par ēdināšanas 

izmaksām Veselavas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē” atcelšanu. 
7. Par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi Priekuļos, […..].  
8. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu. 
9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma „[…..]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  
11. Par nekustamā īpašuma „[…..]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 
12. […..]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 
13. […..]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 
14. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 
15. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 
16. Par 2013.gada 4.jūlija Saistošo noteikumu Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža Priekuļu 

novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu. 
17. Par Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. 
18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […..], […..], […..], […..]. 
19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […..]un […..]. 
20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […..]. 
21. Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu. 
22. Par atteikumu uzņemt […..]Palīdzības reģistrā. 



2 
 

23. Par […..]uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 
24. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamam īpašumam „[…..]”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā,  
 
 

 
Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Tīdemanis. 
Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības juriste Inita jansone. 
 
Piedalās –  
Deputāti: Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 
Dambe, Aivars Tīdemanis, Elija Latko, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 
Baltiņš. 
 
Pašvaldības darbinieki:  
Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks. 
Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 
Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 
Inita Jansone   –juriste; 
Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 
Ineta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 
Sandra Mizga  - dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste. 
 
Nepiedalās: 
Māra Juzupa – atvaļinājumā 
Elīna Stapulone– komandējumā. 
Armands Capars - komandējumā 

 
Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina darba 

kārtību papildināt ar šādu punktu: 
Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas un 

pašvaldību pārstāvju sadarbības sanāksmēm. 
 
Atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 
dome nolemj:  
 Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildus iekļauto jautājumu. 
 

1. 
Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centram” 
 

A. Tīdemanis, R. Saļmo. 
Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks R. Saļmo informē domi par to, ka 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) realizē Eiropas Savienības fonda 
projektu Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 
attīstība lauku reģionos” (turpmāk – Projekts), tajā skaitā – Mārsnēnu pagastā. 
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Valsts iedzīvotājiem nozīmīgā Projekta sekmīgai realizācijai LVRTC lūdz Priekuļu 
novada pašvaldību nodot bezatlīdzības lietošanā atsevišķu zemes daļu pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, Ministru kabineta 
2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu 
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un 
Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 
2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu 
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 
69.1.punktu, kas stājās spēkā 2013. gada 27. jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot 
bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams 
aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu Projekta īstenošanas rezultātā 
izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā 
izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā), atklāti balsojot, PAR -11 ( Dita Sloka, 
Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 
Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, 
ATTURAS –1 (Elija Latko), Priekuļu novada dome nolemj:  
1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā   

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes 
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai zemes 
gabala daļu apmēram 2 kvm platībā no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
„Pagastnams”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads,  kas nepieciešama projekta aktivitāšu 
īstenošanai. 

2. Noslēgt Zemes lietošanas līgumu uz termiņu līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot. 
3. Noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā 

pēc to abpusējas parakstīšanas. 
 
 

2. 
Par Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” projekta iesniegumu “Priekuļu 

novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana.”  

A. Tīdemanis, F. Puņeiko, M. Baltiņš, G. Sabulis, V.Dambe. 
 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par plānoto 
projekta iesniegumu “Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana.”  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14. un 15.pantu, atklāti balsojot, PAR -11 ( Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 
Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 
Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS –1 (Elija Latko), Priekuļu novada 
dome nolemj:  

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” (turpmāk – projekts) 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 
KPFI finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai” trešajā kārtā, kura kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 197 
766,82 LVL (viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši lati un 
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astoņdesmit divi santīmi), no kuriem 125 454,99 LVL (viens simts divdesmit pieci 
tūkstoši četri simti piecdesmit četri lati un deviņdesmit deviņi santīmi) ir klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums un 72 311,83 LVL (septiņdesmit divi 
tūkstoši trīs simti vienpadsmit lati un astoņdesmit trīs santīmi) Priekuļu novada 
pašvaldības līdzfinansējums. 

2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā Finanšu nodaļai iekļaut budžetā projekta 
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 72 311,83 LVL apmērā attiecināmo izmaksu 
segšanai no 2013. un 2014. gada budžeta līdzekļiem. 

3. Noteikt, ka Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” ēkai, kurā plānotas projekta 
aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus 
pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

4. Pilnvarot Liepas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Eliju Latko parakstīt un 
iesniegt projekta iesniegumu. 

 
 

3. 
Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes projekta iesniegumu „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jāņmuižas pirmskolas izglītības 
iestādē, Priekuļu novadā” 

A. Tīdemanis, F. Puņeiko, M. Baltiņš, G. Sabulis, V.Dambe. 
 
Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par plānoto 

projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādē, Priekuļu novadā”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14. un 15.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido 
Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 
novada dome nolemj:  

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādē, Priekuļu novadā” (turpmāk – 
Projekts) Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izsludinātajā KPFI finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešajā kārtā, kura kopējās izmaksas ir 
LVL 204 438, 04, tai skaitā KPFI finansējums LVL 60 584,95 un Priekuļu novada 
pašvaldības finansējums LVL 143 853,09.   

2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā Finanšu nodaļai iekļaut projekta 
īstenošanai nepieciešamo finansējumu – priekšfinansējums LVL 60 584,85, 
līdzfinansējums LVL 143 853,09, Priekuļu novada pašvaldības 2013. nn 2014.gada 
budžetā. 

3. Noteikt, ka Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādes ēkai (Sporta iela 3, Jāņmuiža, 
Priekuļu novads) vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas 
veids un tā netiks demontēta.   

4. Pilnvarot Jāņmuižas pirmsskolas iestādes vadītāju Lilitu Siņicinu parakstīt un iesniegt 
projekta iesniegumu. 
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4. 
Par Priekuļu vidusskolas projekta iesniegumu “Priekuļu vidusskolas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana.”  
A. Tīdemanis, F. Puņeiko, M. Baltiņš, G. Sabulis, V.Dambe. 

 
Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par plānoto 

projekta iesniegumu “Priekuļu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.” 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14. un 15.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido 
Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 
novada dome nolemj:  

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Priekuļu vidusskolas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana” (turpmāk – projekts) Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā KPFI finansēto projektu atklātā 
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešajā 
kārtā, kura kopējās izmaksas sastāda 606 927,94 LVL (seši simti seši tūkstoši deviņi 
simti divdesmit septiņi lati un deviņdesmit četri santīmi  latu), no kuriem 276 777,16 
LVL (divi simti septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi lati un 
sešpadsmit santīmi) ir attiecināmās izmaksas un 330 150,78 LVL (trīs simti 
trīsdesmit tūkstoši simtu piecdesmit lati un septiņdesmit astoņi santīmi) ir 
neattiecināmās izmaksas.  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Finanšu nodaļai iekļaut projekta īstenošanai 
nepieciešamo finansējumu – 90 899,91 LVL apmērā attiecināmo izmaksu segšanai un 
330 150,78 LVL apmērā neattiecināmo izmaksu segšanai no 2013. un 2014. gada 
budžeta līdzekļiem. 

3. Ēkai (Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads) vismaz piecus 
gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta 

4. Pilnvarot Priekuļu vidusskolas direktori Ivetu Apini parakstīt un iesniegt projekta 
iesniegumu. 

 
5. 

Pestīšanas Armijas Liepas korpusa iesnieguma izskatīšana par telpu nomu 
A. Tīdemanis, A. Rancāns. 

 
Priekuļu novada dome izskata Pestīšanas Armijas Liepas korpusa 2013.gada 19.augusta 

iesniegumu (reģ. M-616) par Liepas pamatskolas telpas nomu kokapstrādes pulciņa 
vajadzībām Liepas pagasta bērniem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b) apakšpunktu, atklāti 
balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, 
Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 
Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
1. Iznomāt Pestīšanas Armijas Liepas korpusam Liepas pamatskolas telpas Rūpnīcas ielā 8, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kokapstrādes pulciņa vajadzībām šādās dienās: 
trešdienās no plkst.15.00 līdz plkst.18.00; 
sestdienās no plkst.12.00 līdz plkst.17.00. 

2. Noteikt telpu nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) mēnesī un pievienotās vērtības nodokli. 
3. Noteikt nomas līguma darbības termiņu – 2014.gada 31.maijs. 
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4. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot telpu nomas līguma 
projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt telpu nomas līgumu 
6. Lēmumu nosūtīt Pestīšanas Armijas Liepas korpusam. 

 
6. 

Par Priekuļu novada domes 2009.gada 27.augusta lēmuma Nr. 4 „Par ēdināšanas 
izmaksām Veselavas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē” atcelšanu 

A. Tīdemanis, E. Latko. 
 
Priekuļu novada dome izskata Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes 2013.gada 

8.augusta iesniegumu ar lūgumu atcelt Priekuļu novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu 
Nr. 4 „Par ēdināšanas izmaksām Veselavas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka 2009.gada 27.augustā Priekuļu 
novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu (protok. Nr.7, p.4.), ar 2009.gada 1.septembri 
apstiprināt vecāku maksu par Veselavas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo 
ēdināšanu Ls 0,40 dienā.  
Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr. 825 „Speciālās izglītības iestāžu, 
vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas 
kārtība” 2.1.p. nosaka, ka no valsts budžeta mērķdotācijas finansē pašvaldību padotībā esošo 
internātskolu, speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālo internātskolu, Izglītības iestāžu 
reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru uzturēšanas izdevumus, pedagogu darba 
samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tajā skaitā arī izglītojamo 
ēdināšanas izdevumus. 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja atbalsta vecāku maksu atcelšanu par izglītojamo 
ēdināšanu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta 
noteikumu Nr. 825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības 
klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” 2.1.p., atklāti balsojot, PAR -12 (Elija 
Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 
Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: Ar 2013.gada 20.augustu atcelt 
Priekuļu novada domes 2009.gada 27.augusta lēmuma Nr. 4 (protok. Nr. 7) 2.punktu. 

 
7. 

Par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi Priekuļos, […..]. 
A. Tīdemanis, I. Jansone 

 
Priekuļu novada dome iepazīstas ar SIA „[…..]”, reģistrācijas numurs […..], 

iesniegumu (12.08.2013., Nr.C-595) ar lūgumu izsniegt izziņu par piekrišanu nepilsonim iegūt 
īpašumā zemi Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, […..]. Iesniegumam pievienota 
2013.gada 12.augusta Nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 
2013.gada 12.augustā ir parakstīts Nekustamā īpašuma pirkuma līgums, saskaņā ar 

kuru SIA “[…..]” pārdod […..]nekustamo īpašumu […..], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā. 

[…..]nav Latvijas Republikas pilsonis; 
Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kad.apz.Nr.[…..]) 1582 kvm kopplatībā 

un jaunbūves uz zemes gabala; 
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Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis atbilstoši Priekuļu novada, 
Priekuļu pagasta Priekuļu ciema detālplānojumam, kurš ir pārapstiprināts 2009.gada 
17.septembrī, (protokols Nr.8, p.13.), teritorijā, kurā atrodas minētais zemes gabals, ir 
individuālā dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 28.panta ceturtajā daļā un 29.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, 
Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe 
Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: Izsniegt […..]izziņu par piekrišanu iegūt 
īpašumā nekustamo īpašumu sastāvošu no zemes gabala (kad.apz.Nr.[…..]) 0,1582 ha 
kopplatībā un jaunbūves uz zemes gabala. 

 
8. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu 
A. Tīdemanis, I. Jansone. 
 

Priekuļu novada dome izskata […..], deklarētā dzīvesvieta – […..]., iesniegumu ar lūgumu 
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Iesniegumam pievienota […..]miršanas apliecības 
kopija un […..]radniecību […..]pierādošo dokumentu kopijas un pārējo pilngadīgo ģimenes 
locekļu piekrišanas.  

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar […..]lietu saistītos 
apstākļus, konstatēts, ka 1998.gada 15.decembrī starp Priekuļu pagasta padomi kā Izīrētāju un 
[…..]kā Īrnieci noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums par […..]izīrēšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 
pirmo un trešo daļu, 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot , PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, 
Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 
Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   
1. Slēgt ar […..], personas kods […..], dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Nr. […..]. 

izīrēšanu. 
2. Īres līgumu slēgt bez termiņa ierobežojuma. 
3. Uzdot namu pārvaldniecei M. Eglonei sagatavot un parakstīt pašvaldības vārdā 

dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
4. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi – […..]. 
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā, 

(Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201). 
 

9. 
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu 

A. Tīdemanis, I. Jansone. 
 

Priekuļu novada dome izskata […..], deklarētā dzīvesvieta – […..], iesniegumu ar lūgumu 
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Iesniegumam pievienota […..]miršanas apliecības 
kopija, Izziņa par deklarēto dzīvesvietu Nr. 12.08.2013.g., Kopsavilkums par maksājumiem. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar […..]lietu saistītos 
apstākļus, konstatēts, ka 2010.gada 27.jūnijā starp Priekuļu novada pašvaldību kā Izīrētāju un 
[…..]kā Īrnieku noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa, kas atrodas […..], 
izīrēšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 
pirmo un trešo daļu, 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot , PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, 
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Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 
Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   
1. Slēgt ar […..], personas kods […..], dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa […..], kas 

atrodas […..], izīrēšanu. 
2. Īres līgumu slēgt bez termiņa ierobežojuma. 
3. Uzdot namu pārvaldniecei I. Ilmanei sagatavot un parakstīt pašvaldības vārdā dzīvojamo 

telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt dzīvojamās telpas īres līgumu. 
5. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi – […..]. 
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā, (Voldemāra 

Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201). 
 

10. 
Par nekustamā īpašuma „[…..]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

sadalīšanu 
A. Tīdemanis, J. Pētersons, D. Kalniņa. 

 
Priekuļu novada dome izskata […..], dzīvo […..], un SIA „[…..]”, juridiskā adrese […..], 

iesniegumu (23.07.2013., Nr.Z-531) par nekustamā īpašuma „[…..]”, Mārsnēnu pagastā, 
Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…..]) sadalīšanu. Iesniegumam ir pievienotas zemesgrāmatas un 
zemes robežu plāna kopijas. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz LR MK 2009.gada 
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un LR MK 2006.gada 
20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot , PAR -12 
(Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 
Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 
Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „[…..]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…..]), neapbūvētus zemes gabalus ar kad.Nr.[…..], 4,7ha un kad.Nr.[…..], 4,3ha 
platībā; 

2. Zemes gabalus ar kadastra kad.Nr.[…..], 4,7ha un kad.Nr.[…..], 4,3ha, pievienot 
nekustamajam īpašumam „[…..]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kad.Nr.[…..];  
2.1. Pievienoto zemes gabalu kopējā platība – 9,0 ha, 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 mērķus – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101) un mežsaimniecība (0102); 
3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam (kad.Nr.[…..]), sastāvošam no zemes gabala, 

saglabājas nosaukums „[…..]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā;  
3.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 13.7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 
3.2. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, zemes 

gabalu iemērot dabā; 
3.3. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgi; 

4. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi - […..], SIA „[…..]”, […..] un VZD Vidzemes 
reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā. 
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11. 
Par nekustamā īpašuma „[…..]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

A. Tīdemanis, J. Pētersons. 
 

Priekuļu novada dome izskata […..], dzīvojošas […..], iesniegumu (08.08.2013., Nr.869) 
par nekustamā īpašuma „[…..]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…..]) sadalīšanu. 
Iesniegumam ir pievienotas zemesgrāmatas un zemes robežu plāna kopijas. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR MK 2009.gada 
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un LR MK 2006.gada 
20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 
(Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 
Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 
Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „[…..]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…..]), neapbūvētu zemes gabalu ar kad.Nr. […..]5.4ha platībā; 
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no viena neapbūvēta zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu […..], apstiprināt jaunu nosaukumu „[…..]”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā;  
2.1. Zemes gabala kopējā platība – 5,4 ha, 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, sastāvošam no zemes gabala kad.apz.[…..], 

saglabājas nosaukums „[…..]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;  
3.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.5ha; 
3.2. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, 

zemes gabalu iemērot dabā; 
3.3. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīts. 

2. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi - […..] un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas 
ielā 47, Valmierā. 

 
12. 

[…..]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 
A. Tīdemanis, I. Eberharde. 
 

 
Priekuļu novada dome izskata […..]2013.gada 6.augusta iesniegumu (reģ.06.08.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā B-570) par zemes nomas līguma slēgšanu. 
[…..]vēlas nomāt līdz 2010.gada 11. Novembrim lietošanā bijušo zemi 1.3 ha platībā 

(kadastra Nr. […..]) un noslēgt zemes nomas līgumu uz desmit gadiem. Pēc kadastra reģistra 
datiem uz šīs zemes atrodas dzīvojamā ēka un sešas lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas., 
kurām piederība nav noskaidrota. […..]deklarētā dzīvesvieta ir […..]. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 
balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, 



10 
 

Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 
Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Iznomāt […..], deklarētā dzīvesvieta […..], pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar 
kadastra Nr.[…..]1.3ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 
4. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi – […..]. 
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV 
– 4201. 

 
13. 

[…..]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 
A. Tīdemanis, I. Eberharde. 
 

Priekuļu novada dome izskata […..]2013.gada 23.jūlija iesniegumu (reģ.27.07.2013. 
Priekuļu novada pašvaldībā Nr.M-528) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

[…..]vēlas no pašvaldības nomāt daļu no zemes vienības ar kadastra numuru […..][…..] 
apmēram 1,0 ha platībā, kuru iepriekš faktiski lietojuši […..]un […..]. Iesniegumam pievienoti 
[…..]un […..]iesniegumi ar atteikumiem turpmāk izmantot zemi 1,0 ha platībā. 

Kopējā zemes gabala platība ir 5,5 ha. 
Nomā pieprasītā zemes vienība robežojas ar īpašumu, kurā ir […..]deklarētā 

dzīvesvieta, zemes vienība vairākus gadus nav pietiekami kopta.  
Uz atlikušās zemes gabala daļas atrodas dzīvojamā ēka, pagrabs un klēts. Pēc kadastra 

reģistra datiem ½ daļa šo ēku pieder […..], otrai pusei piederība nav noskaidrota. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 
Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -
12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 
Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 
Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Iznomāt […..], deklarētā dzīvesvieta […..], daļu 1,0 ha platībā no pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības ar kadastra Nr.[…..]. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 
4. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi – […..] 
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV 
– 4201. 

 
14. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
I.Eberharde 
 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 
informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no […..]. 

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

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 
pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 
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saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 
1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 
Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 
dome nolemj: 

Piedzīt no […..](personas kods […..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu Ls 57,48, nokavējuma naudu Ls 16,14, 

kopā Ls 73,62, 
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 9,40, nokavējuma naudu Ls 2,08, 

kopā Ls 11,48, 
pavisam kopā Ls 85,10 (astoņdesmit pieci lati 10 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 
 

15. 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

I.Eberharde 
 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 
informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no […..]. 

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

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 
pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 
1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 
Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 
dome nolemj: 

Piedzīt no […..](personas kods […..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu Ls 21,54, nokavējuma naudu Ls 0,85, 

kopā Ls 22,39, 
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 7,87, nokavējuma naudu Ls 0,31, 

kopā Ls 8,18, 
pavisam kopā Ls 30,57 (trīsdesmit lati 57 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 
 

16. 
Par 2013.gada 4.jūlija Saistošo noteikumu Nr. 6„Par koku ciršanu ārpus meža 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu. 
 

A. Tīdemanis, I. Jansone. 
 

2013.gada 4.augustā ir saņemts LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas raksts „Par saistošajiem noteikumiem”, ar kuru lūgts precizēt Priekuļu novada 
pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošos noteikumus Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža 
Priekuļu novada administratīvajā teritorijā”. 



12 
 

Noklausījusies I. Jansones sniegto informāciju, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
45.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 
Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 
dome nolemj:  Precizēt Priekuļu novada  pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošos noteikumus 
Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža Priekuļu novada administratīvajā teritorijā”. Precizētie 
saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti protokolam. 

 
17. 

Par Priekuļu novada Velēšanu komisijas ievēlēšanu. 
A. Tīdemanis, M.Baltiņš, D.Sloka, J.Mičulis, J.Sukaruks, D.Kalniņa, G. Sabulis, G. 
Zicāns, V.Dambe, E. Latko, A. Kalnietis, S. Orehova. 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks A. Tīdemanis iepazīstina deputātus ar pieteiktiem 
kandidātiem Priekuļu novada vēlēšanu komisijai. Pieteikti 8 kandidāti - Dace Ikauniece, Lilija 
Konstante, Andrejs Rampāns, Daina Ročāne, Linda Petroviča, Aksenija Zilvere, Normunds 
Kažoks un Vilnis Ulnicāns. 

Deputāti izsaka viedokļus par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem. 
Dome pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst likumā noteiktajām prasībām. 
Par katru kandidātu tiek balsots atsevišķi. 
PAR Vilni Ulnicānu balso 5 deputāti (D.Sloka, G.Zicāns, G. Sabulis, M. Baltiņš, D. 

Kalniņa), 
PAR Dainu Ročāni balso 12 deputāti (A.Tīdemanis, M.Baltiņš, D.Sloka, J.Mičulis, 

J.Sukaruks, D.Kalniņa, G. Sabulis, G. Zicāns, V.Dambe, E. Latko, A. Kalnietis, S. Orehova), 
PAR Daci Ikaunieci balso 12 deputāti (A.Tīdemanis, M.Baltiņš, D.Sloka, J.Mičulis, 

J.Sukaruks, D.Kalniņa, G. Sabulis, G. Zicāns, V.Dambe, E. Latko, A. Kalnietis, S. Orehova), 
PAR Lindu Petroviču balso 12 deputāti (A.Tīdemanis, M.Baltiņš, D.Sloka, J.Mičulis, 

J.Sukaruks, D.Kalniņa, G. Sabulis, G. Zicāns, V.Dambe, E. Latko, A. Kalnietis, S. Orehova), 
PAR Liliju Konstanti balso 10 deputāti (A.Tīdemanis, D.Sloka, J.Mičulis, J.Sukaruks, 

D.Kalniņa, G. Sabulis, V.Dambe, E. Latko, A. Kalnietis, S. Orehova), 
PAR Andreju Rampānu balso 10 deputāti (A.Tīdemanis, M.Baltiņš, D.Sloka, J.Mičulis, 

J.Sukaruks, D.Kalniņa, G. Sabulis, E. Latko, A. Kalnietis, S. Orehova), 
PAR Normundu Kažoku balso 12 deputāti (A.Tīdemanis, M.Baltiņš, D.Sloka, 

J.Mičulis, J.Sukaruks, D.Kalniņa, G. Sabulis, G. Zicāns, V.Dambe, E. Latko, A. Kalnietis, S. 
Orehova), 

PAR Akseniju Zilveri balso 8 deputāti (A.Tīdemanis, D.Sloka, J.Mičulis, J.Sukaruks, 
D.Kalniņa, E. Latko, A. Kalnietis, S. Orehova). 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 10.panta otro daļu par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši 
visvairāk balsu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo daļu, dome nolemj: Ievēlēt Priekuļu 
novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: Dace Ikauniece, Lilija Konstante, Andrejs Rampāns, 
Daina Ročāne, Linda Petroviča, Aksenija Zilvere, Normunds Kažoks. 
 

 
18. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […..], […..], […..], […..]. 
A. Tīdemanis, S. Mizga. 
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Priekuļu novada dome izskata 2013.gada 8.jūlijā saņemto iesniegumu no […..], ar 

lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […..], personas kods […..], […..], personas kods 
[…..], […..], personas kods […..], […..], personas kods […..], […..], Priekuļi, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka dzīvoklim mainījās īpašnieks.  

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27. pantu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo līdz ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu un panta sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra LR MK noteikumu Nr.72 ”Kārtība, 
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.pantu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 
deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 
esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, Priekuļu novada 
dome, atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 
Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 
dome nolemj:  
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […..], personas kods […..], […..], personas kods 

[…..], […..], personas kods […..], […..], personas kods […..], […..], Priekuļi, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
3. Lēmumu […..]nosūtīt uz adresi: […..]. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu Valmierā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A.  

19. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […..]un […..] 

A. Tīdemanis, S.Mizga. 
 

Priekuļu novada dome izskata 2013.gada 2.jūlijā saņemto […..]iesniegumu ar lūgumu 
anulēt ziņas par […..], personas kods […..], un […..], personas kods  […..], deklarēto 
dzīvesvietu „[…..]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka minētajām personām 
nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27. pantu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo līdz ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu un panta sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra LR MK noteikumu Nr.72 ”Kārtība, 
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.pantu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 
deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 
esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, Priekuļu novada 
dome atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 
Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 
dome nolemj:   
1. Anulēt ziņas par […..], personas kods […..], un […..] deklarēto dzīvesvietu Priekuļu 

novada Mārsnēnu pagasta „[…..]”, Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
2. Lēmumu […..]nosūtīt uz adresi: […..]. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu Valmierā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A.  
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20. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […..] 

A. Tīdemanis, S.Mizga. 
 

Priekuļu novada dome izskata 2013.gada 9. maijā saņemto iesniegumu no […..] ar 
lūgumu anulēt ziņas par […..], personas kods […..], deklarēto dzīvesvietu Priekuļu novada 
Priekuļu pagasta „[…..]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu. Iesniegumā norādīts, ka Velga Veldze 
nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un ar viņu nav noslēgts īres līgums. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27. pantu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo līdz ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra LR MK noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.pantu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 
deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 
esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, Priekuļu novada 
dome atklāti balsojot nolemj: 
1. Anulēt ziņas par […..], personas kods […..], deklarēto dzīvesvietu Priekuļu novada  

Priekuļu pagastā, „[…..]”. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
3. Lēmumu […..]nosūtīt uz adresi: „[…..] 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu Valmierā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A.  

 
21. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu. 
A. Tīdemanis, 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, konstatēts: 
2013.gada 4.aprīlī […..], personas kods […..], iesniedza Priekuļu novada pašvaldībai 

iesniegumu (reģ.Nr.K-207) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 
Iesniegumam pievienoti dokumenti: dzīvojamās telpas īres līguma kopija, Priekuļu novada 
pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes 05.04.2013. izziņa Nr.3-7.1/62 par deklarēto dzīvesvietu 
un ģimenes sastāvu, Valsts zemes dienesta 04.04.2013. izziņa Nr.10-02/236257-1/1 par 
nekustamo īpašumu piederību, Ilonas Prindules ģimenes ārsta prakses 4273-00003 08.04.2013. 
izraksts no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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, ar PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido 
Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 
novada dome nolemj:   

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […..], personas kods […..], par vienistabas 
dzīvokļa […..], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 16,2 m2, 
kopējo platību 19,70 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu 
uz nenoteiktu laiku. 
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2. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 
līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka […..], personas kods […..], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 
[…..], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G. Kuzņecovam sagatavot īres līguma 
projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt īres līgumu. 
6. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei 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. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi – […..] un Priekuļu novada Dzīvokļu jautājumu komisijai. 
9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra Baloža 
ielā 13A. 

 
 
 

22. 
Par atteikumu uzņemt […..]Palīdzības reģistrā. 

A. Tīdemanis, E. Šīrante, G. Sabulis, G. Zicāns. 
 

Priekuļu novada dome izskata […..], personas kods […..], 2013.gada 11.jūlija 
iesniegumu (reģ.Nr.J-495) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […..]lietu saistītos 
apstākļus, konstatēts, ka 2013.gada 11.jūlijā […..], personas kods […..] iesniedza Priekuļu 
novada pašvaldībai iesniegumu (reģ.Nr.J-495) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 ar 13 
balsīm par (Māra Juzupa, Dita Sloka, Elija Latko, Guntars Zicāns, Aivars Tīdemanis, Armands 
Capars, Gvido Sabulis, Aivars Kalnietis, Sarmīte Orehova, Juris Sukaruks, Dace Kalniņa, Jānis 
Mičulis, Māris Baltiņš), pret nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
1. Atteikt reģistrēt […..], personas kods […..], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 
2. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi – […..]. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV – 4201. 
 

23. 
Par […..]uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

A. Tīdemanis, 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, 
konstatēts: 
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2013.gada 8.augustā […..], personas kods […..], iesniedza Priekuļu novada pašvaldībai 
iesniegumu (reģ.Nr.K-580) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 
Iesniegumam pievienoti dokumenti: dzīvojamās telpas īres līguma kopija, Priekuļu novada 
pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes 08.08.2013. izziņa Nr.3-7.1/146 par deklarēto dzīvesvietu 
un ģimenes sastāvu, Valsts zemes dienesta 07.08.2013. izziņa Nr.10-02/274198-1/1 par 
nekustamo īpašumu piederību, 05.08.2013. SIA „MežrūkumiK” izziņa Nr.01/02-19 par vidējo 
izpeļņu, LR VDEĀK lēmuma Nr.43-2013-1231 kopija, invaliditātes apliecības Nr.1028073 
kopija, 05.08.2013. Priekuļu novada pašvaldības Priekuļu novada sociālā dienesta izziņas Nr.1-
23/L-328 par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam kopija. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo 
noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 
15.2.5.punktu,  atklāti balsojot, ar PAR -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido 
Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 
novada dome nolemj:   
1. Reģistrēt […..], personas kods […..], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.5.   
2. Lēmumu nosūtīt […..]uz adresi – […..]un Priekuļu novada Dzīvokļu jautājumu 

komisijai. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra Baloža 
ielā 13A. 

 
24. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamam īpašumam „[…..]”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā  

A. Tīdemanis, J. Pētersons, D. Kalniņa, V.Dambe. 
 

Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu par 
nepieciešamību nekustamam īpašumam „[…..]”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā, (kad.Nr.[…..]) apstiprināt jaunu zemes lietošanas mērķi. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatē sekojošo: 
1. Nekustamā īpašuma „[…..]”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…..]), sastāvoša no zemes gabala, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz 
Veselavas pagasta pašvaldības vārda Veselavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
[…..].  

2. Priekuļu novada pašvaldība ir Veselavas pagasta pašvaldības saistību, tiesību un mantas 
pārņēmēja. 

3. Uz zemes gabala atrodas SIA „[…..]” piederoša ražošanas ēka; 
4. Nekustamā īpašuma „[…..]”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…..]), sastāvoša no ēkas ar kad.apz.[…..], īpašuma tiesības nostiprinātas 
zemesgrāmatā SIA „[…..]” Veselavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. […..]; 

5. Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada padomes 
sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, 12.p. 

 Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un LR 
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 -12 (Elija Latko, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 
Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 
Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   



17 
 

1. Nekustamajam īpašumam „[…..]”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 
(kad.Nr.[…..]), sastāvošam no zemes gabala, apstiprināt zemes lietošanas mērķi – 
ražošanas objektu apbūves zeme (1001); 

2. Lēmumu nosūtīt SIA „[…..]”, […..]un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 
47, Valmierā, LV–4201. 

 
25. 

Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas un 
pašvaldību pārstāvju sadarbības sanāksmēm. 

A. Tīdemanis, D. Kalniņa, M. Baltiņš, G. Zicāns, A. Rancāns, E. Latko D. Sloka. 
 

Priekuļu novada dome izskata Nacionālā Veselības dienesta Vidzemes nodaļas 
2013.gada 19.jūnija rakstu Nr. 14.1-4/339 ar lūgumu jaunievēlēto domi deleģēt pārstāvi dalībai 
Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas un pašvaldību pārstāvju sadarbības 
sanāksmēm. 

Sociālais dienests ieteicis Ināru Roci kā Priekuļu novada pašvaldības pārstāvi dalībai 
iepriekšminētajām sanāksmēm. I.Roce ir pieredze un zināšanas veselības aprūpes 
organizēšanas jomā. 

M. Baltiņš par pārstāvi iesaka Ināru Ieviņu, kura strādā veselības un sociālās aprūpes 
jomā. 

Deputāti izsaka viedokļus par izvirzītajiem pārstāvjiem. 
Ņemot vērā izteikto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 

kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības un valsts 
komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot, PAR -12 (Elija Latko, Dita 
Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 
Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: Ievēlēt Priekuļu novada pašvaldības Sociālā 
dienesta darbinieci Ināru Roci par Priekuļu novada pašvaldības pārstāvi dalībai Nacionālā 
veselības dienesta Vidzemes nodaļas un pašvaldību pārstāvju sadarbības sanāksmēm. 

 
 
 

Sēdi beidz plkst.18.20  
 
 

Sēdi vadīja                 A. Tīdemanis 
 
Sēdi protokolēja         I. Jansone 

 


