
 
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 

 

2013.gada 12.decembrī         Nr.18 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 23 „Par pašvaldības palīdzību 

audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” apstiprināšanu. 

2. Par ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana 

pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā” Nr. 

1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/028 realizācijas gaitu. 

3. Par jaunas adreses apstiprināšanu. 

4. Par pašvaldības autoceļa Saulītes – Purmaļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sadalīšanu. 

5. Par grozījumiem Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos. 

6. Par grozījumiem Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos. 

7. Par grozījumiem Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos. 

8. Par grozījumiem Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos.  

9. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1  „Par Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam”.  

10. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2  „Par Priekuļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam”.  

11. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26 „Par grozījumu Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā 

ar bērna piedzimšanu”” izdošanu. 

12. Par Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu. 

13. Par pakalpojumu izmaksu noteikšanu ceļu attīrīšanai no sniega. 

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

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

16. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „[…]”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā.  

17. Par projekta „Sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp Priekuļu novada un Norvēģijas 

kultūras pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem” iesniegumu Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras apmaiņa”.  

18. Par SIA " EDLENS" iesnieguma izskatīšanu. 

19. Par  SIA " EDLINK" iesnieguma izskatīšanu. 
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Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Elija Latko, Dace Kalniņa, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Inita Jansone   –juriste; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Sandra Mizga   –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Nepiedalās: 

Dita Sloka  – attaisnojoša iemesla dēļ 

Sarmīte Orehova  – slimības dēļ; 

Māris Baltiņš   – slimības dēļ; 

Gvido Sabulis   – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „[…]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

21. Par īres līguma pagarināšanu. 

22. Par darbinieku skaita palielināšanu un atalgojuma noteikšanu Sociālā dienesta Sociālo 

pakalpojumu centrā 

23. Par darbinieku skaita palielināšanu un atalgojuma noteikšanu Sociālā dienesta Sociālās 

aprūpes mājās nodaļā  

24. Par amata vienības - sociālais pedagogs izveidošanu 

25. Par Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas kataloga apstiprināšanu. 

26. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” iesnieguma izskatīšana.  

 

Atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

 Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildus iekļautajiem jautājumiem. 

 

 
1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 23„ Par pašvaldības palīdzību 

audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” apstiprināšanu 

(ziņo: E.Rancāne) 

 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23 „Par 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” apstiprināšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

43.punkta pirmās daļas 13.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.un 44.punktu un saskaņā ar Priekuļu novada domes 

Sociālo lietu jautājumu komitejas 2013.gada 26.novembra atzinumu (protokols Nr.6) un Finanšu 

komitejas 2013.gada 5.decembra atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR -11 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.23 „Par pašvaldības 

palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” (Saistošie noteikumi pielikumā).  

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.februāri. 

 
 

2. 
Par ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana 

pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā”  

Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/028 realizācijas gaitu 

(ziņo: E.Rancāne) 

 

Sociālā dienesta vadītāja Elita Rancāne informē par projekta „Sociālās rehabilitācijas 

programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā” 

Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/028 realizēšanas gaitu:  

1. Šobrīd projekta aktivitātēs piedalās pamatā  trešās un ceturtās projekta kārtas dalībnieki. 

Pavisam projektā līdz 30.11.2013. bija iesaistīti 100 novada iedzīvotāji, kā tas projektā 

bija paredzēts. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši 66 cilvēki un 34 – turpina 

dalību projekta aktivitātēs. 

2. Projekta aktivitāšu nodarbības notiek saskaņā ar nodarbību laika grafiku, izstrādāto 

programmu, un atbilstoši izstrādātajam individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam. 

Projekta dalībniekiem  tiek nodrošināta ēdināšana projekta norises vietā. Lai projekta 

dalībnieki varētu nokļūt no savas dzīvesvietas uz projekta norises vietu un atpakaļ, 

noslēgti automašīnu patapinājuma līgumi ar projekta dalībniekiem, kā arī tiek izmantots 

Sociālā dienesta rīcībā esošais autotransports. (Pielikumā projektā īstenoto aktivitāšu 

ietvaros sasniegtie rezultāti). 

3. Projekta īstenošanā iesaistītajiem sociālā darba speciālistiem reizi mēnesī tiek 

nodrošināta supervīzija, kurās darbinieki var saņemt psiholoģisku, izglītojošu un 

organizatorisku atbalstu un palīdzību.  

4. Reizi mēnesī projekta īstenošanas personāla un projekta vadības komandas sanāksmēs 

speciālisti apmainās ar informāciju par projekta īstenošanu un risina citus svarīgus 

jautājumus.  

5. Reizi mēnesī projekta Vadības Komiteja un projekta vadības komanda tiekas, lai 

apspriestu projekta realizācijas gaitu un risinātu dažādus jautājumus efektīgai projekta 

realizēšanai. 

6. Reizi divos mēnešos notiek  projekta vadības komandas tikšanās ar projekta mērķa 

grupas dalībniekiem, lai sarunās noskaidrotu projekta dalībnieku apmierinātību ar 

projekta aktivitātēm un projekta organizāciju.  

7. Tiek nodrošināta projekta publicitāte, ievietojot informāciju par projektu novada mājas 

lapā un  informatīvajā izdevumā. 

8. Realizētās sociālās rehabilitācijas programmas pasākumu kopums, veicina projekta 

dalībnieku aktīvu novecošanos un  sociālās aktivitātes saglabāšanos, kā arī  pilnveido 
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mērķa grupas  dalībnieku sociālās un funkcionālās prasmes. Sociālās rehabilitācijas 

programmas īstenošana tiek veikta, nodrošinot projekta mērķa grupai individuālu, uz 

klientu vērstu, nepārtrauktu, koordinētu, multidisciplināru pieeju.  

9. Realizējot sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas pasākumu kopumu,  

būtiskākie ieguvumi cilvēkiem ir: aktivizēta cilvēku pašnoteikšanās, ticība savām spējām 

un pozitīvām pārmaiņām; mazināta vientulība un sociālā izolētība; veicināta sociālo 

kontaktu veidošana un saglabāšana; radītas emocijas, kas vairo ticību, prieku, iekšējo 

spēku un pozitīvismu; veicināts veselīgs un aktīvs dzīvesveids; sniegtas zināšanas un 

prasmes, kas palīdz saglabāt labu veselību, ka arī  neatkarību no citu palīdzības;  

veicināta gados vecāku cilvēku konkurētspējas paaugstināšanās, pilnveidojot savu 

potenciālu un iespējas, kas palīdzēs sasniegt vēlamos mērķus; veicināta intelektuālo spēju 

attīstība un sekmēts to praktisks pielietojums; veicināta sociālā iekļaušanās  (integrācija 

vietējā sabiedrībā un iekļaušanās darba tirgū) un radīta iespēja radoši pilnveidot sevi, 

atrast piemērotu vaļasprieku brīvajā laikā. 

10. Būtiskākie ieguvumi speciālistiem:  paaugstināta kvalifikācija un sociālo pakalpojumu 

sniegšanas produktivitāte darbā ar mērķa grupu, lai panāktu problēmu risinājumu, kas 

veicina mērķa grupas iekļaušanos sabiedriskās dzīves norisēs, sociālo funkcionalitāti 

(t.sk. resursu izmantošanu), nodrošinot pietiekamu dzīves kvalitāti.  Saņemts konsultatīvs 

atbalsts sociālā darba speciālistiem,  kuri strādā ar projekta mērķa grupu, nodrošinot 

nepieciešamo profesionālo atbalstu un konsultācijas sarežģītos gadījumos.  

11. Projekta rezultāti: no 30 pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kuri iesaistījās projektā – 7 ir 

atraduši pastāvīgu darbu, 1- darbu uz laiku, 3- pabeidza/turpina mācības NVA kursos, 1- 

iesaistījies profesionālajā rehabilitācijā.  

Projekta vadītāja Elita Rancāne paskaidro, ka projekta aktivitātes noris atbilstoši 

sociālās rehabilitācijas programmai, projektā paredzētajām aktivitātēm un  laika grafikam.   

Priekuļu novada dome, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

Pieņemt zināšanai informāciju par Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālās 

rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma personām 

Priekuļu novadā” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/028 realizācijas gaitu.  

 

 

3. 

Par jaunas adreses apstiprināšanu 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar novada pašvaldības juristes I.Jansones ziņojumu par 

nepieciešamību apstiprināt adresi nedzīvojamām telpām Dārza ielā 6, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Z/s „[…].”, reģ.Nr. […]., juridiskā adrese „[…].”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

2002.gada 5.decembrī noslēgusi pirkuma līgumu par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 6, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iegūšanu īpašumā par sertifikātiem. 

2. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas nedzīvojamām telpām nav piešķirta adrese. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, 

PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija 

Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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  Nekustamā īpašuma daļai Dārza ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

nedzīvojamo telpu grupai (kadastra apzīmējums […]) apstiprināt adresi: Dārza ielā 6 – 603, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

 

 

4. 

Par pašvaldības autoceļa Saulītes – Purmaļi,Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sadalīšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Priekuļu novada dome uzklausa novada pašvaldības juristes I.Jansones informāciju par 

nepieciešamību sadalīt divos atsevišķos nekustamos īpašumos zemes vienību ar kad.apz.[…], uz 

kuras atrodas pašvaldības autoceļš Saulītes – Purmaļi. 

   Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…] atrodas pašvaldības autoceļš Saulītes – Purmaļi, kas 

ir pašvaldības bilancē; 

2. Atbilstoši 2013.gada 17.oktobra Priekuļu novada domes lēmumam „Par zemes gabalu 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.15, 29.p.) zemes 

vienība ar kad.apz.[…] piekrīt pašvaldībai, un uz tās vārda ir ierakstāma 

zemesgrāmatā; 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 -11 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Sadalīt zemes vienību „Saulītes – Purmaļi” ar kadastra apzīmējumu […] divās zemes 

vienībās, atdalot no tā ziemeļu daļas gar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu […]. 

dienvidrietumu malu) zemes gabalu, saskaņā ar pielikumu, orientējoši 0,09 ha kopplatībā, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. (Grafiskais pielikums). 

2. Jaunizveidotais nekustamais īpašums  (zemes vienība Nr.1) sastāv no apbūvēta zemes 

gabala, uz zemes gabala ir izbūvēts ceļš): 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 0,09ha, 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 dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam (zemes vienība Nr.2), sastāvošam no zemes 

gabala, kad.Nr.[…]) saglabājas nosaukums „Saulītes – Purmaļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 2,2 ha, 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. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

4. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV–

4201. 
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5.   

 

Par grozījumiem Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: E.Latko, A.Capars) 

 

Dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 

lietošanas noteikumos. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likumu, atklāti balsojot, 

PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija 

Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET 

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

1. Izdarīt Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(apstiprināti Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 21.marta domes sēdē, protokols Nr.4, p.4) 

šādus grozījumus: 

1.1. izteikt noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā: 

„Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi 

Pakalpojuma veids Daudzums Krāsa Cena (euro) 

Iespieddarbu un citu 

dokumentu kopēšana 

A4 formāts lapa no vienas 

puses 
Melnbalta 0.06 

A4 formāts lapa no abām 

pusēm 
Melnbalta  0.09 

A4 formāts lapa no vienas 

puses 
Krāsaina  0.36 

A3 formāts lapa no vienas 

puses 
Melnbalta  0.11 

A3 formāts lapa no abām 

pusēm 
Melnbalta  0.16 

Izdrukas no datora 

A4 formāts lapa no vienas 

puses 
Melnbalta  0.11 

A4 formāts lapa no abām 

pusēm 
Melnbalta  0.16 

A4 formāts lapa no vienas 

puses 
Krāsaina  0.36 

Dokumentu 

pasūtīšana SBA kārtā 
  

piegādes 

izdevumi 

 

1.2. izteikt noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:  

„Kavējuma naudas apmērs par Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas 

lietotājiem izsniegto izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu 

 

Priekuļu pagasta bibliotēkas lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā atdevuši bibliotēkā 

viņiem izsniegtos izdevumus, jāmaksā kavējuma nauda – EUR 0.04 par katru neatdoto 

eksemplāru par katru patvaļīgi pagarināto dienu.” 

2. Noteikt, ka grozījumi noteikumos stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

6. 

Par grozījumiem Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas 

lietošanas noteikumos. 
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likumu, atklāti balsojot, 

PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija 

Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET 

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

1. Izdarīt grozījumu Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(apstiprināti Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra domes sēdē, protokols Nr.2, p.3) 

un izteikt noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā: 

 „Priekuļu novada Liepas bibliotēkas maksas pakalpojumi 

Pakalpojuma veids  Cena (Euro) 

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana: 

 A4 formāts 1 lapa – EUR  0.06 

 A3 formāts 1 lapa – EUR  0.09 

Informācijas izgūšana no datora A 4 formāta 1 melnbalta lapa EUR  0.09” 

2. Noteikt, ka grozījumi noteikumos stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

7. 

Par grozījumiem Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas 

lietošanas noteikumos. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likumu, atklāti balsojot, 

PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija 

Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET 

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

 

1. Izdarīt Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(apstiprināti Priekuļu novada pašvaldības domes 2010.gada 11.novembra sēdē, protokols Nr.18) 

šādus grozījumus: 

1.1. izteikt noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā: 

„Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas  

maksas pakalpojumi 

 

Pakalpojuma veids Daudzums Cena (Euro): 

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana  ; 

A4 formāts 1 lapa = EUR 0,06 1 lapaspuse 

A4 formāts 1 lapa = EUR 0,09 abas puses”. 

1.2. izteikt noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:  

 

„Kavējuma naudas apmērs par lietotājiem izsniegto izdevumu nodošanas termiņu 

neievērošanu Veselavas pagasta bibliotēkā. 

 

Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši iespieddarbus, jāsamaksā kavējuma 

nauda par nenodoto grāmatu – EUR 0.04  par katru nokavēto dienu.” 

2. Noteikt, ka grozījumi noteikumos stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
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8. 

Par grozījumiem Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas 

lietošanas noteikumos. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likumu, atklāti balsojot, 

PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija 

Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET 

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

 

1. Izdarīt Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(apstiprināti Priekuļu novada pašvaldības domes 2010.gada 11.novembra sēdē, protokols Nr.18) 

šādus grozījumus: 

1.1. izteikt noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā: 

„Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas  

maksas pakalpojumi 

 

Pakalpojuma veids Daudzums Cena (Euro): 

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana ; 

A4 formāts 1 lapa = EUR 0,06 1 lapaspuse 

A4 formāts 1 lapa = EUR 0,09 abas puses”. 

 

1.2. izteikt noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:  

 

„Kavējuma naudas apmērs par lietotājiem izsniegto izdevumu nodošanas termiņu 

neievērošanu Mārsnēnu pagasta bibliotēkā. 

 

Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši iespieddarbus, jāsamaksā kavējuma 

nauda par nenodoto grāmatu – EUR 0.04  par katru nokavēto dienu.” 

 

2. Noteikt, ka grozījumi noteikumos stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

9. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1  „Par Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu, ka, izvērtējot faktiskos izdevumus budžetā, 

nepieciešams veikt grozījumus klasifikācijas kodu sadalījumā.  

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un  likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”, 

atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace 

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

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.24 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu 

novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam””  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 
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3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

10. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2  „Par Priekuļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam” 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem 2013.gada speciālajā 

budžetā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par valsts budžetu 

2013.gadam”, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.25 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekuļu 

novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam””  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

 

11. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26 „Par grozījumu 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  „Par vienreizēju pabalstu 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu 

(ziņo: I.Uldriķe, izsakās: V.Dambe, A.Capars, G.Zicāns, J.Sukaruks, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Īrisas 

Uldriķes informāciju par nepieciešamību veikt grozījumu saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO 

ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro 

ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā 

pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā Euro ieviešanas dienā, Latvijas 

Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, PAR 

-11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.26 „Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos  noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzišanu”” 

projektu (Noteikumi pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.26 „Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības saistošajos  

noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzišanu”” un 

paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 
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3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 

Priekuļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Priekuļu novada vēstis”. 

 

 

12. 

Par Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas 

noteikšanu 

(ziņo: I.Uldriķe, izsakās: I.Jansone, D.Kalniņa, A.Capars, E.Stapulone, A.Tīdemanis, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu 

maksas noteikšanu. 

Domes deputāts Armands Capars  iesaka samazināt maksu par dokumentu izsniegšanu 

no Dzimtsarakstu arhīva no EUR 2.00 uz EUR 1.42. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

Deputāts Valters Dambe iebilst maksas par dokumentu izsniegšanu no Dzimtsarakstu 

arhīva samazināšanai un ierosina balsot. 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu atklāti balsojot, PAR -8 (Māra Juzupa, 

Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks), PRET – 3 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Valters Dambe), ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt šādu maksu par Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas 

sniegtajiem  pakalpojumiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli: 

N.p.k. Pakalpojumu veids Maksa 

Euro 

1. Svinīga, literāli muzikāli noformēta Laulības ceremonija 

dzimtsarakstu nodaļas telpās 

21,00 

2. Kāzu jubileju un cita svinīga literāli muzikāli noformēta 

ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās 

 

2.1. Individuāla ceremonija 30,00 

2.2. Grupu ceremonija – no katra pāra (vai gaviļnieka) 15,00 

3. Šampanieša zāles izmantošana 10,00 

4. Veselavas muižas mazās zāles izmantošana 45,00 

5. Izziņas izsniegšana no Dzimtsarakstu arhīva 1,42 

 

2. Par izbraukuma ceremonijām tiek sastādīta individuāla tāme katram pārim pēc 

Priekuļu novada pašvaldības apstiprinātajiem izcenojumiem. 

3. Maksa par saņemto pakalpojumu veicama pirms tā izmantošanas Dzimtsarakstu 

nodaļā vai ar pārskaitījumu Priekuļu novada pašvaldības kontā. 

4. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par  

Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols 

Nr.17, p.23). 

 

13. 

Par pakalpojumu izmaksu noteikšanu ceļu attīrīšanai no sniega 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pakalpojumu izmaksu noteikšanu ceļu 

attīrīšanai no sniega Priekuļu novadā. 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars 
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Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

 Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt šādas ceļu attīrīšanas no sniega pakalpojumu izmaksas 

Priekuļu novadā, bez pievienotās vērtības nodokļa: 

 traktors MTZ 82, Belarus, Valtra 
EUR 23.34 par vienu stundu, vai 

EUR 9.49 par 1 kilometru; 

 greiders  

EUR 31.86 par vienu stundu, vai 

EUR 12.96 par vienu kilometru; 

 automašīna IVECO Magirus 

EUR 79.15 par vienu stundu, vai 

EUR 6.72 par vienu kilometru. 

 

14. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] 2013.gada 7.novembra iesniegumu (reģ. 21.11.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. V-878) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], 

personas kods […], […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu „Ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšana”.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo, otro, trešo, ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 

11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, 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”, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], Dārza ielā 8-22, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

 

15. 

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

(ziņo: S.Mizga) 

 

      Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2013.gada 15.oktobra 

iesniegumu (reģ. 15.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. L-681) ar lūgumu anulēt ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], un […], personas kods […], „[…]”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.pantu „Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana”.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo, otro, trešo, ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 

11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas 
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ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, 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”, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], un […], personas kods 

[…], „[…]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

 

16. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„[…]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu pagasta padome izskata SIA „LV Meži”, reģ. nr. […], juridiskā adrese Beātes 

iela 5, Valmiera, LV-4201, 2013.gada 2.decembra iesniegumu (reģ.02.12.2013. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.1729) par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 

„[…]”, 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 -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  

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

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, ([…]), atdalot no īpašuma ar kad.apz.[…] meža zemes 

gabalus un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr.[…] atdalāmo zemes gabalu kopējā platība orientējoši 50ha 

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, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz divām lapām. 
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17. 

Par projekta „Sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp Priekuļu novada un Norvēģijas 

kultūras pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem” iesniegumu Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras apmaiņa” 

( ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar projektu vadītājas I.Fogeles un sniegto informāciju 

par iespējām iesniegt projektu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras 

un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras apmaiņa” 

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

likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.punktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iesniegt Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā grantu shēmā „Kultūras 

mantojuma saglabāšana” projekta „Sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp Priekuļu novada un 

Norvēģijas kultūras pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem” pieteikumu, par kopējo plānoto 

projekta summu LVL 39 462.44 (trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit divi lati un 44 

santīmi) / EUR 56 150,00 piecdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit eiro un 00 eirocenti). 

2. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā projekts tiks realizēts par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem LVL 39 462.44 (trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit divi lati un 44 

santīmi) / EUR 56 150,00 piecdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit eiro). 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Priekuļu novada pašvaldības ieguldījuma daļu LVL 

1 973.12 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit trīs lati un 12 santīmi) / EUR 2 807.50 (divi 

tūkstoši astoņi simti septiņi lati un 50 eirocenti) apmērā, kuru sastāda līdzfinansējums 5% 

apmērā no attiecināmajām izmaksām. 

4. Uzdot Projektu vadītājai I.Fogelei sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā grantu shēmā „Kultūras apmaiņa”. 

 

18. 

Par  SIA „EDLENS” iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

 Priekuļu novada dome izskatīja SIA „EDLENS”, vienotais reģistrācijas numurs […], 

reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā: 15.11.1999., reģistrācijas datums komercreģistrā: 

28.10.2004., juridiskā adrese: Pāvila Rozīša iela 5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-

4128, valdes locekļa […] iesniegumu (reģ. 2013.05.12., Nr.237/1-2) par 2010. gada 01.jūnijā 

noslēgtā nomas līguma Nr. 01/10 izbeigšanu un pievienotus dokumentus – DzKS izziņu par 

neapdzīvojamo telpu nomas maksas un pakalpojumu maksājumu parāda neesamību,  konstatēja, 

ka: 

1. ar nomnieku SIA ,,EDLENS” ir noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums par 

neapdzīvojamo telpu, pēc plāna telpas Nr.1 un Nr.2, Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128, lietošanu un minētās telpas tiek iznomātas interneta 

pakalpojumu sniegšanas vajadzībām kopš 2007.gada; 

2. nomniekam nav nomas maksas, pakalpojumu maksājumu vai citu parādsaistību ar Liepas 

pagasta pārvaldi. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
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Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:        

Ar 2013.gada 12.decembri izbeigt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.01/10, noslēgtu 

ar SIA ,,EDLENS”  2010.gada 1.jūnijā  par telpu Pāvila Rozīša ielā Nr.5, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, lietošanu. 

 

19. 

Par  SIA „EDLINK” iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: G.Zicāns) 

 

Izskatījusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EDLINK” pilnvarotās personas […] 

2013.gada 3.decembra iesniegumu (reģ.05.12.2013., Nr.238/1-2) par neapdzīvojamo telpu Pāvila 

Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, 1.stāvā, pēc plāna: telpa Nr.1 ar 

platību 42,57 m
2
 un telpa Nr.2 ar  platību 35,52 m

2 
, kopējā telpu platība 78,09 m

2
,  nomu un 

izvērtējot iesniegtos dokumentus un rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2) punktu un otrās daļas 3) punktu; 15.panta pirmās daļas 

10) punktu; 21.panta pirmās daļas 14) punkta b) apakšpunktu un otro daļu, atklāti balsojot, PAR 

-11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Noslēgt nomas līgumu ar firmu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EDLINK”, 

vienotais reģistrācijas numurs […], reģistrācijas datums komercreģistrā: 29.08.2013., juridiskā 

adrese: […], Rīga, LV-1021, par neapdzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128, 1.stāvā, pēc plāna:  telpa Nr.1  ar  platību 42,57 m
2
  un telpa 

Nr.2 ar  platību 35,52 m
2 

, kopējā platība 78,09 m
2
, nomu  uz laiku no 2013.gada 13.decembra  

līdz 2018.gada 31.decembrim. 

4.  Noteikt telpu izmantošanas mērķi - elektronisko sakaru (internets, televīzija (tajā 

skaitā kabeļtelevīzija), telefonija) pakalpojumu Liepas pagasta administratīvajā teritorijā 

nodrošināšanai nepieciešamās aparatūras un iekārtu izvietošanas vajadzībām.   

5. Noteikt nomas maksu par telpu nomu saskaņā ar 2011.gada 28.aprīļa domes lēmuma 

Nr.7, 8.punktu ,,Par neapdzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā nomas maksas noteikšanu”.  

6. Nomniekam līdz 2013.gada 30.decembrim noslēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju 

par elektroenerģijas piegādi.  

7. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot nomas līgumu. 

8.  Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumu. 

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

 

20. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„[…]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Priekuļu pagasta padome izskata […], p.k. […], dzīvojoša „[…]”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā LV-4126, 2013.gada 11.decembra iesniegumu (reģ. 11.12.2013. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.S-941) par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā 

īpašuma „Vīstuči”, Priekuļu 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 -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
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Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „[…]”, Priekuļu 

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

neapbūvētu lauksaimnieciskā izmantojuma zemes gabalu 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 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, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

 

21. 

Par īres līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta – […], Dukuri, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, 2013.gada 4.decembra iesniegumu (reģ. 10.12.2013. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr. S-9310) ar lūgumu pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu. 

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

īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, 

līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, 

kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, atklāti 

balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace 

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

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

1. Pagarināt uz nenoteiktu laiku ar […] noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu par 

dzīvokļa Nr. 9, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Dukuros, […], izīrēšanu. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz vienas lapas. 

 

 

22. 

Par darbinieku skaita palielināšanu un atalgojuma noteikšanu 

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrā 

(ziņo: E.Rancāne) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Sociālo pakalpojumu centra iekļaušanu 

pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā kā Sociālā dienesta struktūrvienību un amata vienību 

izveidošanu Sociālo pakalpojumu centrā ar 2014.gada 1.martu.  

 

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

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

10.panta pirmo daļu, un saskaņā ar Priekuļu novada Sociālā dienesta un Nodarbinātības valsts 

aģentūras  2012.gada 4.janvāra Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un 

Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu Nr. 2012/22  4.1.2.punktu, Priekuļu novada 

domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmuma, protokols Nr.11.,2.punkta 2.apakšpunktu, kā arī  
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ņemot vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas 2013.gada 26.novembra atzinumu (protokols Nr.6) 

un Finanšu komitejas 2013.gada 12.decembra atzinumu (protokols Nr. 12), atklāti balsojot, PAR 

-11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā iekļaut Sociālo 

pakalpojumu centru kā Sociālā dienesta struktūrvienību.  

2. Ar 2014.gada 1.martu izveidot Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrā divas 

amata vienības: 

2.1. sociālais darbinieks (1 slodze, profesijas kods 2635 01), nosakot mēnešalgu 874.00 

EUR mēnesī; 

2.2. sociālais rehabilitētājs (1 slodze, profesijas kods 3412 02), nosakot mēnešalgu 

620.00 EUR mēnesī. 

3. Noslēgt līgumus ar pašnodarbinātām personām par nodarbību vadīšanu un no 

pašvaldības budžeta veikt samaksu: 

3.1. fizisko aktivitāšu nodarbību vadītājs (16 h mēnesī), ar samaksu 15,00 EUR stundā; 

3.2. radošo nodarbību vadītājs (24 h mēnesī), ar samaksu 15,00 EUR stundā; 

3.3. datorapmācības vadītājs (8 h mēnesī), ar samaksu 15,00 EUR stundā; 

3.4. fizioterapeits (8h mēnesī), ar samaksu 15,00 EUR stundā; 

3.5. masieris (8h mēnesī), ar samaksu 15,00 EUR stundā; 

3.6. karjeras konsultants/koučs (10 h mēnesī), ar samaksu 15,00 EUR stundā. 

4. Izmaksas, kas saistītas ar amata vienības skaita palielināšanu un samaksu 

saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātām personām), paredzēt Sociālā dienesta 

2014.gadam plānotajā budžetā. 

 

23. 

Par darbinieku skaita palielināšanu un atalgojuma noteikšanu 

Sociālā dienesta Sociālās aprūpes mājās nodaļā  

(ziņo: E.Rancāne, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par amata vienību skaita palielināšanu Sociālā 

dienesta Sociālās aprūpes mājās nodaļā ar 2014.gada 1.martu.  

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

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

10.panta pirmo daļu un ņemot vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas 2013.gada 26.novembra 

atzinumu (protokols Nr.6) un Finanšu komitejas 2013.gada 12.decembra atzinumu (protokols Nr. 

12), atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

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

Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Ar 2014.gada 1.martu izveidot Sociālās aprūpes mājās nodaļā divas amata vienības: 

1. Automobiļa vadītājs (1 slodze, profesijas kods 8322 01), nosakot mēnešalgu 620,00 

EUR mēnesī. 

2. Asistents (1 slodze, profesijas kods 5162 02), nosakot mēnešalgu 874,00 EUR mēnesī. 

 

24. 

Par amata vienības -  sociālais pedagogs izveidošanu 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas informāciju par 

sociālā pedagoga nepieciešamību pašvaldības izglītības iestādēs. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

67.panta pirmā daļa nosaka, ka par bērna tiesību aizsardzību atbild novada pašvaldība pēc bērna 

dzīvesvietas. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 

gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pamatskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar 

vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas 

mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm, u.c.), savukārt, panta 23.punkts 

nosaka pašvaldības funkciju īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā. 

Izglītības likuma 17.pants nosaka pašvaldību kompetences izglītībā, tajā skaitā pašvaldība 

piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu izmantošanu, 

nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu saimniecisko, tehnisko un medicīnas darbinieku 

darba samaksu, nodrošina bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā, sniedz konsultatīvu 

palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā, kā arī ievēro citos normatīvajos aktos noteiktās 

pašvaldību funkcijas izglītības jomā. Likuma 29.pants nosaka izglītības iestādes dibinātāja 

(konkrētā gadījumā – pašvaldības) kompetenci, t.i. ka izglītības iestādes dibinātājs nodrošina 

izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus, 

ievērojot Ministru kabineta noteikumus par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo 

nodrošinājumu. 

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 5. 
1 

6.p. nosaka, ka 

attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības iestādē nav šādu 

speciālistu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, dome secina, ka nepieciešams pašvaldības dibinātajās 

izglītības iestādēs nodrošināt sociālā pedagoga pakalpojumus un lai tos nodrošinātu, atklāti 

balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace 

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

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

Ar 2014.gada 1.janvāri izveidot Priekuļu novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības 

iestādē Priekuļu vidusskola jaunu amata vienību - sociālais pedagogs (29.saime, 4.līmenis, 

12.mēnešalgu grupa), nosakot maksimālo mēnešalgu EUR 1647.00. 

 

 

25. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas kataloga apstiprināšanu 

(ziņo: I.Rumba)  

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba informē, ka nepieciešams veikt 

izmaiņas amatu katalogā, pamatojoties uz to, ka ar 2014.gada 1.janvāri valstī kā maksas līdzeklis 

būs EURO.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likuma 

6.pantu un 31.pantu nosacījumiem praktiskajās vadlīnijās pārejas periodā (EIKL 31.pants) no 

latiem uz euro, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogu. (Amatu 

klasifikācijas katalogs ar izdarītajām izmaiņām protokola pielikumā.) 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2010.gada 30.decembra sēdē 

apstiprināto Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogu (protokols Nr.2, p.15). 
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26. 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes I.Jansones sniegto informāciju par sarunām ar 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” par nomas līgumu termiņu pagarināšanu un izmaiņām nomas 

līguma nosacījumos, pamatojoties uz 2013.gada 28.novembra domes sēdes lēmumu Nr.17, p.15. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

2000.gada 20.janvārī Priekuļu pagasta padome kā Iznomātājs, kuras vietā saskaņā ar 

Vienošanos par saistību pārņemšanu iestājusies Priekuļu novada pašvaldība, un „Latvijas 

Mobilais telefons” SIA kā Nomnieks ir noslēguši nomas līgumu par ūdenstorņa, kas atrodas 

Izstādes ielā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu daļu un zemes gabala 

(kadastra Nr. […]) 10 (desmit) kvadrātmetru platībā blakus ūdenstornim, nomu. 

1999.gada 8.aprīlī Cēsu rajona Veselavas pagasta padome kā Iznomātājs, kuras vietā 

saskaņā ar Vienošanos par saistību pārņemšanu iestājusies Priekuļu novada pašvaldība, un 

„Latvijas Mobilais telefons” SIA kā Nomnieks ir noslēguši nomas līgumu par ūdenstorņa, kas 

atrodas „Oši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu daļu un zemes gabala  6 (sešu) 

kvadrātmetru platībā blakus ūdenstornim, nomu. Aktualizējot pašvaldības rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts, ka nomas objekts atrodas Priekuļu novada Veselavas pagastā, 

Bērzkrogā, „Viršos”. 

Lai nodrošinātu nākamās paaudzes – 4G tīkla ierīkošanu un uzturēšanu, mobilo sakaru 

tīkla attīstību Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās, LMT plāno realizēt investīciju projektu 

„Nākamās paaudzes mobilo sakaru tīkla attīstība Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās”. 

Viens no priekšnoteikumiem projekta realizācijai ir likuma „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 

17.2.panta prasību izpilde – nekustamais īpašums, kurā veic un īsteno ilgtermiņa sākotnējos 

ieguldījumus, ir nodokļa maksātāja īpašums vai nodokļa maksātājam uz to ir ilgtermiņa nomas 

tiesības (vismaz vēl 13 gadu pēc projekta uzsākšanas), un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja 

nekustamais īpašums tiek nomāts no valsts vai pašvaldības, ilgtermiņa nomas tiesībām jābūt 

vismaz vēl 12 gadu pēc projekta uzsākšanas. 

Spēkā esošo nomas līguma termiņš nav atbilstošs iepriekš minētajām prasībām. 

2013.gada 28.novembrī izskatot SIA „Latvijas Mobilais Telefons” iesniegumu, dome 

pieņēma lēmumu piedāvāt SIA „Latvijas Mobilais Telefons” noma līgumus par ūdenstorņa, kas 

atrodas „Virši”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu daļu un zemes gabala 

6 m
2
 platībā blakus ūdenstornim, un ūdenstorņa, kas atrodas Izstādes ielā 1, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu daļu un zemes gabala (kadastra Nr. […]) 10 m
2 

platībā 

blakus ūdenstornim, pagarināt uz 15 gadiem, nosakot nomas maksu Ls 140.56 (200 EUR), bez 

PVN, mēnesī par katru bāzes staciju. 

2013.gada 12.decembrī saņemts SIA „Latvijas Mobilais Telefons” apliecinājums 

piekrišanai nomas maksas izmaiņām katram objektam uz 200 EUR mēnesī, nosakot nomas 

tiesību - 15 gadus un tās nostiprināšana zemesgrāmatā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka pašvaldības domes kompetenci noteikt maksu par 

pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), atklāti 

balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace 

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

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

1. Slēgt ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons” nomas līgumus par: 

1.1. ūdenstorņa, kas atrodas „Viršos”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu 

daļu un zemes gabala  6 (sešu) kvadrātmetru platībā blakus ūdenstornim, nomu; 

1.2. ūdenstorņa, kas atrodas Izstādes ielā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsevišķu daļu un zemes gabala (kadastra Nr. […]) 10 (desmit) kvadrātmetru platībā 

blakus ūdenstornim, nomu. 
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2. Noteikt nomas līgumu termiņu – 15 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu EUR 200 mēnesī un PVN par katru objektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumus. (Līgumu projekti 

pielikumā). 

 

 

Sēdi beidz plkst.17.20  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


