
 
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 

 

2016.gada 24.martā          Nr.3 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par iestāšanos Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

2. Par nolikuma „Gada balva pašvaldības nozarē” apstiprināšanu. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2016„ Par materiālās palīdzības 

pabalstiem Priekuļu novadā ” apstiprināšanu. 

4. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu. 

5. Par Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 24.marta Saistošo noteikumu Nr.3/2016 „Par 

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu 

novada budžetu 2016.gadam” izdošanu. 

6. Par  izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

7. Par darba grupas Priekuļu ciema tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei apstiprināšanu. 

8. Par darba grupas Liepas ciema tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei apstiprināšanu . 

9. Par darba grupas Priekuļu „Sporta birzīte” tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei 

apstiprināšanu. 

10. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā. 

11. Par Priekuļu vidusskolas telpas nomas maksas noteikšanu. 

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.S. 

13. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  G.A.G. 

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu K.R. 

15. Par adreses grozīšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 2, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā.  

16. Par Priekuļu novada domes 2009.gada 17.septembra lēmuma (prot.Nr.8, 22.p) „Par adreses 

piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

17. Par adreses grozīšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”.  

18. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma (prot.Nr.1, 38.p) „Par zemes 

gabala ar „kadastra apzīmējumu” „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā” atzīšanu 

par spēku zaudējušu. 

19. Par nekustamā īpašuma „Vecbalžēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

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

Priekuļu novadā. 

21. Par grozījumiem Priekuļu pagasta domes 2016.gada 25.februāra lēmumā (prot.Nr.2, 8.p.). 

22. Par nekustamā īpašuma „Kalna Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 
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23. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

24. K.K. iesnieguma izskatīšana par zemes nomu. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane 

 

Piedalās –  

Deputāti Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, , Dace Kalniņa, 

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, 

Elija Latko.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   – juriste; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Ineta Eberharde  – galvenā nodokļu speciāliste; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Nepiedalās:  

Māra Juzupa  –komandējumā; 

Dita Sloka                   –atvaļinājumā 

Sarmīte Orehova  –attaisnota iemesla dēļ. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina sēdes darba 

kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

25. Par dzīvokļa īpašuma Izmēģinātāju ielā 6 dz.18, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

26. Par dzīvokļa īpašuma Izmēģinātāju ielā 6 dz.24, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai.  

27. Par  Priekuļu vidusskolas direktora pienākumu pildītāju. 

28. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu E.V., S.V. un S.I. 

29. Par pašvaldības kustamās mantas –autobusa TVM MARBUS B3090 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

30. G.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 25., 26., 27., 28., 29. un 30.darba kārtības jautājumu. 
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1. 

Par iestāšanos Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: J.Mičulis, D.Kalniņa) 

 

Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāja Vineta Lapsele iepazīstina ar Latvijas 

Pašvaldību savienības 2016.gada 8.marta vēstuli Nr.0320160725/A400 (reģ.09.03.2016. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.529) par pašvaldību iespējām saņemt ESF finansējumu veselības 

veicināšanas aktivitātēm.  

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes 

un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu 

dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un 

paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas 

jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā 

līmenī. 

Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā ir 

kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, 

izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus. 

Lai kļūtu par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci, pašvaldībai ir 

jānodrošina šādas minimālās prasības: 

 jābūt pašvaldības domes atbalstam un lēmumam par dalību tīklā; 

 jānozīmē atbildīgais darbinieks (tīkla koordinators); 

 regulāri jāīsteno veselību veicinošas aktivitātes un pasākumi; 

 reizi gadā jāinformē tīkla koordinācijas komisija par pārskata periodā īstenotajām 

aktivitātēm, aizpildot monitoringa veidlapu. 

Galvenie ieguvumi pašvaldībām iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā: 

 atpazīstamība un statuss; 

 metodoloģisks un konsultatīvs atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas programmu 

un darba plānu izstrādē pašvaldībā; 

 bezmaksas PVO apmācības un semināri; 

 pieredzes un labās prakses apmaiņa Latvijas pašvaldībās, kā arī pieredzes un labās 

prakses apmaiņas iespējas ar citu valstu Nacionālo veselīgo pilsētu/pašvaldību 

kustības dalībvalstīm; 

 jauni kontakti un regulāras tikšanās; 

 jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu. 

Īstenojot dažādās aktivitātes veselības veicināšanas jomā un kļūstot par veselīgu novadu, 

pašvaldība kļūs sakoptāka, pievilcīgāka vietējiem un citu pašvaldību iedzīvotājiem, kā arī 

tūristiem un biznesa partneriem. Kā arī pašvaldības iedzīvotājiem tiks radīta iespēja kļūt 

veselīgākiem un darbspējīgākiem. Tie vairāk uzticēsies pašvaldībai, aktīvāk iesaistīsies 

pašvaldības organizētajās aktivitātēs un pasākumos, kā arī vairāk identificēs sevi kā pilntiesīgu 

pašvaldības locekli. 

2012.gada 20.decembrī Saeima apstiprināja „Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-

2020.gadam”, kas tiks ņemts vērā, plānojot 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzekļu izlietojumu Latvijā. Veselības ministrija un  Slimību profilakses un kontroles centrs  

plānojot veselības veicināšanas pasākumiem paredzēto Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzekļu izlietojumu Latvijā, pašvaldības dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā tiks 

uzskatīta par priekšrocību aktivitāšu un finansējuma piesaistei, ja šāds finansējums būs 

pieejams. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļu, atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
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Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, NEBALSO – 1 (Elija Latko), 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

2. Nozīmēt  domes deputāti Eliju LATKO kā atbildīgo  amatpersonu  par pašvaldības 

darbību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

3. Nozīmēt pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu kā atbildīgo darbinieku, kurš 

koordinēs Nacionālā veselīgo pašvaldību  tīkla   noteikto   kritēriju   ieviešanu   pašvaldībā   un 

informēs  tīkla koordinācijas  komisiju  par  pārskata  periodā īstenotajām  aktivitātēm,  aizpildot 

monitoringa veidlapu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi projektu vadītāja V.Lapsele. 

 

 

2. 

Par konkursa nolikuma  „Gada balva pašvaldības nozarē” Priekuļu novada pašvaldības 

iestādēs un struktūrvienībās apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: M.Baltiņš, E.Latko, E.Stapulone) 

 

 Dome izskata jautājumu par konkursa nolikuma  „Gada balva pašvaldības nozarē” 

Priekuļu novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt konkursa nolikumu „Gada balva pašvaldības nozarē” Priekuļu novada 

pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās. (Nolikums pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

 
 

3. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2016 „ Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā ” apstiprināšanu 

(ziņo: E.Rancāne, izsakās: M.Baltiņš) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2016  

“Par materiālajiem pabalstiem Priekuļu novadā” apstiprināšanu.  

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

43.punkta trešo daļu un atbilstoši Priekuļu novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 

2016.gada 22.marta atzinumam (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2016 „Par 

materiālās palīdzības  pabalstiem Priekuļu novadā” (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 likuma "Par  pašvaldībām” 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmuma izpildes kontrole Priekuļu novada Sociālajam dienestam (vadītāja 

E.Rancāne). 

 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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4. 

Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu 
(ziņo: E.Rancāne) 

 

 Dome izskata jautājumu par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu.  

Darba grupa lems, kā nodrošināt cilvēkam iespēju dzīvot sabiedrībā, nevis institūcijā un 

nepieciešamos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņemt dzīvesvietā vai 

tuvu tai. 

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

15. panta pirmās daļas 7.punktu un 61. panta pirmo daļu, ievērojot Ministru kabineta 12015.gada 

16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 40. – 

42. punktu un rīcības plāna deinstitucionālizācijas īstenošanai 2015. – 2020. gadam (apstiprināts 

ar labklājības ministra 15.06.2015. rīkojumu Nr. 63) 6.nodaļas 1.punktu, atbilstoši Priekuļu 

novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 2016.gada 22.marta atzinumam (protokols 

Nr.2), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

1. Izveidot Priekuļu novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu un 

apstiprināt to šādā sastāvā: 

1.1.  Grupas vadītājs – Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja; 

1.2.  Grupas locekļi:  

1.2.1. Priekuļu novada pašvaldības Projektu vadītāja; 

1.2.2. Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;  

1.2.3. Priekuļu novada Sociālo lietu jautājumu komitejas priekšsēdētājs vai loceklis; 

1.2.4. Priekuļu novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja; 

1.2.5. Priekuļu novada Sociālā dienesta Sociālās aprūpes mājās nodaļas vadītāja; 

1.2.6. Priekuļu novada Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja; 

1.2.7. Priekuļu novada Priekuļu Bāriņtiesas priekšsēdētāja. 

1.2.8. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vai loceklis. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko 

 

 

5. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 24.marta Saistošo noteikumu Nr. 3/2016„Par 

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu 

novada budžetu 2016.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 2016.gadam”. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un 

Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 24.marta (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2016 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 

2016.gadam””.  

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 vai elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

4.  Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba). 

 

 

6. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.R., deklarētā dzīvesvieta – „adrese” iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumus viņas dēlam A.R. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka A.R., dzimis „datums”, 

deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2015./2016.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 9.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 “Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. 

klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase), uzrādot kontrolei 

skolēna apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % 

apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no 

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā 

pasažierus pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā 

pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes finanšu komitejas 2016.gada 24.marta (protokols Nr.4) lēmumu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija 

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

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2015./2016. mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam A.R., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, maršrutā Liepa 

– Valmiera – Liepa.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

7. 

Par darba grupas Priekuļu ciema tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei 

apstiprināšanu 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: F.Puņeiko, J.Levitass, A.Kalnietis) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora F.Puņeiko 2016.gada    

10.marta iesniegumu (reģ.10.03.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.541) par darba grupas 

Priekuļu ciema tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei apstiprināšanu. 

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

21.panta pirmās daļas 24.punktu, Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2016.gada 17.marta (protokols Nr.5) atzinumu un Tautsaimniecības komitejas 

2016.gada 17.marta (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt darba grupu Priekuļu ciema tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei 

šādā sastāvā: 

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors, darba grupas vadītājs; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja, darba grupas vadītāja vietniece; 

Juris Pētersons  – teritorijas plānotājs; 

Jānis Sirlaks   – Labiekārtošanas nodaļas vadītājs, ainavu tehniķis; 

Gvido Sabulis  – novada domes deputāts; 

Elīna Stapulone  – novada domes deputāte; 

Juris Sukaruks  – novada domes deputāts; 

Juris Levitass   – novada domes deputāts; 

Aivars Kalnietis  – novada domes deputāts. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

8. 

Par darba grupas Liepas ciema tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei apstiprināšanu 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora F.Puņeiko 2016.gada    

10.marta iesniegumu (reģ.10.03.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.540) par darba grupas 

Liepas ciema tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2016.gada 17.marta (protokols Nr.5) atzinumu un Tautsaimniecības komitejas 

2016.gada 17.marta (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt darba grupu Liepas ciema tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei šādā 

sastāvā : 

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors, darba grupas vadītājs; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja, darba grupas vadītāja vietniece; 

Juris Pētersons  – teritorijas plānotājs; 

Jānis Sirlaks   – Labiekārtošanas nodaļas vadītājs, ainavu tehniķis; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Elija Latko   – novada domes deputāte; 

Māris Baltiņš   – novada domes deputāts; 



8 

 

Sarmīte Orehova  – novada domes deputāte; 

Aivars Tīdemanis  – novada domes deputāts. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

9. 

Par darba grupas „Sporta birzīte” Priekuļos tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei 

apstiprināšanu 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: F.Puņeiko, J.Levitass) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora F.Puņeiko 2016.gada    

10.marta iesniegumu (reģ.10.03.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.542) par darba grupas 

„Sporta birzīte” Priekuļos tālākas attīstības stratēģijas plāna izstrādei apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2016.gada 17.marta (protokols Nr.5) atzinumu un Tautsaimniecības komitejas 

2016.gada 17.marta (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt darba grupu “Sporta birzītes ” Priekuļos tālākas attīstības stratēģijas plāna 

izstrādei šādā sastāvā: 

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors, darba grupas vadītājs; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja, darba grupas vadītāja vietniece; 

Juris Pētersons  – teritorijas plānotājs; 

Jānis Sirlaks   – Labiekārtošanas nodaļas vadītājs, ainavu tehniķis; 

Jānis Mičulis    – sporta dzīves organizators, novada domes deputāts; 

Elīna Stapulone  – novada domes deputāte; 

Māris Baltiņš   – novada domes deputāts; 

Gvido Sabulis  – novada domes deputāts; 

Juris Sukaruks  – novada domes deputāts; 

Juris Levitass   – novada domes deputāts. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

10. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā 
(ziņo: R.Saļmo) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs Ralfs Saļmo informē par nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu novada 

pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā, kas izveidota ar Priekuļu novada domes 2009.gada 

16.jūlija lēmumu „Par Iepirkuma komisijas izveidošanu” (protokols Nr.4, p.12), un iesaka 

komisijas sastāvā iekļaut novada teritorijas plānotāju Juri Pētersonu. 

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

21.panta pirmās daļas 24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

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

1. Ar 2016.gada 1.aprīli apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotāju Juri 

PĒTERSONU par Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekli. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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11.  

Par Priekuļu vidusskolas telpas nomas maksas noteikšanu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar deputāta, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

J.Levitasa sniegto informāciju par nepieciešamību noteikt Priekuļu vidusskolas telpai Nr.04 

nomas maksu sakarā ar Priekuļu jauniešu interesi nomāt minēto telpu sporta treniņiem, 

izmantojot savu personīgo sporta inventāru. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, Tautsaimniecības 

komitejas 2016.gada 17.marta (protokols Nr.4) atzinumu un veiktajiem telpas nomas aprēķiniem, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

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

1. Ar 2016.gada 1.aprīli noteikt Priekuļu vidusskolas, Cēsu prospektā 46, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, telpas Nr.04 ar kopējo platību 68.2 m2 nomas maksu EUR 

0,31 (nulle euro un 31 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu stundu.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

12. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.S.  

(ziņo: E.Šīrante) 

 

 Izskatījusi L.K. iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 29.janvārī Liepas pagasta pārvaldē ar 

Nr.21/1-2) par V.S., „personas kods”, deklarētās dzīvesvietas „adrese” ziņu anulēšanu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu 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 pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt V.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

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

 

 

13. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.A.G. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.R. 2016. gada 08. februāra iesniegumu (reģ. 08.02.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā Nr.R-108) ar lūgumu anulēt ziņas par G.A.G., „personas kods”, 

deklarēto dzīvesvietu „adrese”.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes, un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, 
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trešo un 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 -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu G.A.G., „personas kods”, „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

14. 

 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu K.R. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Pēc dzīvokļa  īrnieces K.V. 2016. gada 23.februāra  iesnieguma ( reģ. 24.02.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā  Nr.V-1640) pašvaldība izskata jautājumu anulēt ziņas par K.R., 

„personas kods”, deklarēto dzīvesvietu  „adrese”  

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

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

pirmo, otro, trešo un 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 -12 (Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu K.R., „personas kods”, „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

15. 

Par adreses grozīšanu nekustamajam īpašumam 

Gaujas ielā 2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību grozīt adresi nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 2, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, – būvēm uz zemes vienības ar „kadastra Nr.”. 

1. Nekustamā īpašuma „Ciemata A daļa”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāvoša no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesības 

nostiprinātas Priekuļu novada pašvaldībai Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

„numurs”;  

2. Priekuļu novada dome 2009.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu „Par adreses 

piešķiršanu” (prot.Nr.8, p.22.), saskaņā ar kuru būvēm, ar „kadastra apzīmējumu”, 

„kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, uz zemes vienības ar „kadastra 
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apzīmējumu”, apstiprināja adresi Gaujas iela 2, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads; 

3. Priekuļu novada dome 2009.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu „Par adreses 

piešķiršanu” (prot.Nr.8, p.20.), saskaņā ar kuru tika grozīti ielu nosaukumi Liepas 

ciemā, respektējot perspektīvo ielu tīkla attīstību Liepas ciemā; 

4. Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.13. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

1. Grozīt adresi būvēm, ar „kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu”, uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, un apstiprināt jaunu adresi Gaujas 

ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

2. Dzēst Valsts adrešu reģistrā adresi Gaujas iela 2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

4201. 

 

 

16. 

Par Priekuļu novada domes 2009.gada 17.septembra lēmuma (prot.Nr.8, 22.p), 

„Par adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2009.gada 17.septembra 

lēmumu (prot.Nr.8, 22.p) „Par adreses piešķiršanu”. 

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumu 

(prot.Nr.8, 22.p) „Par adreses piešķiršanu”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-

4201. 

 

17. 

Par adreses grozīšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.” 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību grozīt adresi un nosaukumu nekustamajam īpašumam „Ciemata A daļa”, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra Nr.”. 

1. Nekustamā īpašuma „Ciemata A daļa”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāvoša 

no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesības nostiprinātas Priekuļu 

novada pašvaldībai Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā „numurs”. 



12 

 

2. Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojumā zemes vienība ar „kadastra 

apzīmējumu” ir rezervēta daudzstāvu dzīvojamai apbūvei, un tai pakārtotai apbūvei; 

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

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.13. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

1. Grozīt nekustamajam īpašumam „Ciemata A daļa”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” nosaukumu un adresi, un  

apstiprināt jaunu adresi un nosaukumu Raunas ielā 1, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Dzēst Valsts adrešu reģistrā adresi „Ciemata A daļa”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

4201. 

 

 

18. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma (prot.Nr.1, 38.p), 

„Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu” „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij” atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu 

(prot.Nr.1, 38.p) „Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu” „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību valstij”. 

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu 

(prot.Nr.1, 38.p) „Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu” „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību valstij”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt G.Z., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma „Vecbalžēni”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „KDK FUTURE”, juridiskā adrese Ābeļdārza ielā 2, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kura saskaņā ar pilnvarojumu, kas ietverts 

priekšlīgumā, rīkojas L.P. vārdā, 2016.gada 8.marta rakstu (reģ.08.03.2016. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.518) par nekustamā īpašuma „Vecbalžēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”) sadalīšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

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

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecbalžēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 4.8ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Meža Balžēni”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 4.8ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, zemes vienībai („kadastra apzīmējumu”), 

četrām būvēm saglabājas nosaukums „Vecbalžēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 13.8ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

 

 

20. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Jaunpauzuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.Z. dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 26.februāra 

iesniegumu (reģ. 26.02.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-169) par zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jaunpauzuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, („kadastra 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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

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

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot to divos atsevišķos nekustamos 

īpašumos. 

2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu no divām zemes vienībām – no zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” nodalītās, neapbūvētās daļas un zemes vienība ar „kadastra 

apzīmējumu”: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība 4.4ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

2.2. zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101); 



14 

 

2.3. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir divas neapbūvētas 

zemes vienības,  paredzēt jaunu nosaukumu, kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto 

zemes ierīcības projektu. 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Jaunpauzuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

„kadastra Nr.”, sastāv no zemes vienības un divām būvēm: 

3.1.  zemes vienības platība 2.0ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

3.2.  zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

4. Projektā paredzēt piekļūšanu visām zemes vienībām. 

5. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus. 

6. Gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma kopiju. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons.  

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

 

 

21. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2016.gada 25.februāra lēmumā (prot.Nr.2, 8.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata A.B., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 18.marta iesniegumu 

(reģ. 18.03.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-238) par nepieciešamību veikt grozījumus 

Priekuļu novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā (prot.Nr.2, 8.p.) „Par jauna nosaukuma 

un adreses apstiprināšanu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” un nedzīvojamai ēkai”.  

Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Latvijas 

Republikas  Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

1. Priekuļu novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā (prot.Nr.2, 8.p.) 1. un 2.punktu 

izteikt sekojošā redakcijā: 

„1. Zemes vienībai „kadastra apzīmējumu” apstiprināt nosaukumu „Avotu Jaunzemi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu, LV-4126. 

2.  Nedzīvojamai ēkai ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas uz zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu”, apstiprināt nosaukumu un adresi „Avotu Jaunzemi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, LV-4126”. 

3.  Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons.  

4. Lēmumu nosūtīt A.B., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, 

Maija ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV–4101. 
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22. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Pieķēpi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata G.C., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 15.marta 

iesniegumu (reģ. 15.03.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.C-228) par nekustamā īpašuma 

„Kalna Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

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

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalna Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 6.7ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Kalna Starti”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 6.7ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, trīs zemes vienībām („kadastra apzīmējumu”, 

„kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”), trīs būvēm saglabājas nosaukums „Kalna 

Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 17.98ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgs. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons.  

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

 

 

23. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lejas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata R.C., dzīvojošas „adrese”, 2016.gada 14.marta iesniegumu 

(reģ.15.03.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.C-227) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lejas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

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

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot to divos atsevišķos nekustamos 

īpašumos. 
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2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu no vienas zemes vienības – no zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” nodalītās lauksaimniecības zemes: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība 13.3ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

2.2. zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101); 

2.3. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir viena zemes vienība,  

paredzēt jaunu nosaukumu, kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības 

projektu. 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Lejas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

„kadastra Nr.”, sastāv no četrām zemes vienībām un septiņām būvēm: 

3.1. zemes vienību platība 19.8ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

4. Projektā paredzēt piekļūšanu visām zemes vienībām. 

5. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus. 

6. Gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma kopiju. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons.  

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz divām lapām. 

 

 

24. 

K.K. iesnieguma izskatīšana par zemes nomu 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar K.K., „personas kods”, iesniegumu (reģ.23.03.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-252) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par  

pašvaldībai piederošas  zemes „Strazdi“, „kadastra Nr.”, nomu 2.0 ha platībā, dzīvojamās mājas 

“Strazdi” uzturēšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 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 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

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

1. Iznomāt K.K., „personas kods”, dzīvojamās mājas „adrese” uzturēšanai 2 ha  no zemes 

vienības  Priekuļu novada Veselavas pagasta „Strazdos” („kadastra Nr.”). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi galvenā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

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

 

 

25. 

Par dzīvokļa īpašuma Izmēģinātāju ielā 6 dz.18, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Izmēģinātāju ielā 6 dz.18, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 
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1. Dzīvojamās mājas Izmēģinātāju ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

īpašuma tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada 

pašvaldības vārda, Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.657; 

2. Nekustamais īpašums Izmēģinātāju ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāv no zemes 7406m2 kopplatībā un dzīvojamā ēkas ar  52 dzīvokļu 

īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Priekuļu pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu par tai piederošās 

Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.657 reģistrētās  dzīvojamās mājas 

nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32.panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.18, kas atrodas Izmēģinātāju 

ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas 

pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Dzīvokļa īpašums Izmēģinātāju ielā 6 dz.18, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, telpu grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma 

zemesgrāmatā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

 

 

26. 

Par dzīvokļa īpašuma Izmēģinātāju ielā 6 dz.24, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Izmēģinātāju ielā 6 dz.24, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Izmēģinātāju ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

īpašuma tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada 

pašvaldības vārda, Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.657; 

2. Nekustamais īpašums Izmēģinātāju ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāv no zemes 7406m2 kopplatībā un dzīvojamā ēkas ar  52 dzīvokļu 

īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Priekuļu pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu par tai piederošās 
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Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.657 reģistrētās  dzīvojamās mājas 

nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32.panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.24, kas atrodas Izmēģinātāju 

ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas 

pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Dzīvokļa īpašums Izmēģinātāju ielā 6 dz.24, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, telpu grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma 

zemesgrāmatā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

 

 

27. 

Par  Priekuļu vidusskolas direktora pienākumu pildītāju 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis iepazīstina deputātus ar 

Priekuļu vidusskolas direktores Ivetas Apines 2016.gada 23.marta iesniegumu (reģ.23.03.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-253) ar lūgumu viņas ilgstošas prombūtnes laikā – 

pirmsdzemdību, pēcdzemdību, bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, no 2016.gada 15.aprīļa iecelt 

par Priekuļu vidusskolas direktora pienākumu pildītāju direktora vietnieci Baibu Karlsbegu un 

Baibas Karlsbergas 2016.gada 23.marta iesniegumu (reģ. 23.03.2016. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.K-260) par piekrišanu pildīt Priekuļu vidusskolas direktora pienākumus. 

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

21.panta 9.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Ar 2016.gada 15.aprīli iecelt Priekuļu vidusskolas direktora vietnieci Baibu 

Karlsbergu par Priekuļu vidusskolas direktora pienākumu pildītāju Priekuļu vidusskolas 

direktores Ivetas Apines ilgstošās prombūtnes laikā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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28. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu E.V., S.V. un S.I. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Dome izskata Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes 2016.gada 5.februāra vēstuli Nr.17 par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu E.V., 

„personas kods”, S.V., „personas kods”,  un S.I., „personas kods”. 

Pamatojoties uz 2015.gada 10.decembra Cēsu rajona tiesas aizmugurisku spriedumu lietā 

Nr.11098515, kurā nosprieda: “izlikt atbildētājus E.V., S.V. un S.I. no „adrese” ar visām no 

viņiem atkarīgām mantām un personām – bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas”, un sakarā ar 

to, ka viņi līdz šim nav deklarējuši dzīvesvietu citur, anulēt deklarētās dzīvesvietas. Pamatojoties 

uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto,  atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt E.V., „personas kods”, S.V., „personas kods”, un S.I., „personas kods”, ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmumu nosūtīt E.V., S.V. un S.I. uz „adrese” un Liepas pagasta pārvaldei. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A. 

 

 

29. 

Par pašvaldības kustamās mantas –autobusa TVM MARBUS B3090 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: J.Levitass, G.Zicāns, A.Tīdemanis) 

 

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

piederošās kustamās mantas – autobusa TVM MARBUS B3090, atkārtotās izsoles rezultātiem. 

Uz 2016.gada 24.marta atkārtoto izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2016.gada 

24.marta sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par nenotikušu atkārtotu izsoli un 

lēmuma pieņemšanu tālākai rīcībai ar izsolei nodoto kustamo  mantu autobusu TVM MARBUS 

B3090 ar valsts Nr. JT5695.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta otro 

daļu,  atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Izbeigt pašvaldības kustamās mantas - autobusa TVM MARBUS B3090 atsavināšanu. 

2. Atsākt autobusa TVM MARBUS B3090 izmantošanu skolēnu pārvadājumiem pēc 

autotransporta sagatavošanas ekspluatācijai atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors F. Puņeiko. 
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30. 

G.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata G.Z. 2016.gada 24.februāra iesniegumu (reģ.29.02.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā Z-172) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

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

1. Slēgt pirmnomas zemes nomas līgumu nekustamam īpašumam „kadastra Nr.” 2.0 ha 

platībā ar  G.Z., deklarētā dzīvesvieta „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi galvenā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz vienas lapas. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 16.00 

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


