
 

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 4.jūlijā         Nr.9 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Mārtiņa Raudziņa atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas uz laiku. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības  2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

3. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Priekuļu novada pašvaldības nolikums”. 

4. Elijas Latko iesnieguma izskatīšana par rakstiskas atļaujas sniegšanu amatpersonas amata 

savienošanai ar Priekuļu novada domes deputāta amatu. 

5. Par [……..]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

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

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

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

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

10. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

11. I/U „AUTO KOLORĪTS” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

12. SIA „Armorum” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

13. [……..]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

14. Par  nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

15. Par Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas apstiprināšanu.  

16. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rožkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā 

17. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

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

19. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.   

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lieltomēni”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā.  

21. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 35.p), par zemes gabala 

ar kad.apz.4272 007 0300 piekritību pašvaldībai, atzīšanu par spēku zaudējušu.  

22. Par jaunas adreses – „Dāboliņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.   

23. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 14.p), par zemes gabala 

ar kad.apz.4264 003 0327 piekritību valstij, atzīšanu par spēku zaudējušu.  
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24. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 15.p), par zemes gabala 

ar kad.apz.4264 003 0313 piekritību valstij, atzīšanu par spēku zaudējušu.   

25. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” izdošanu.  

26. Par Priekuļu novada pašvaldības komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes 

izveidošanu.  

27. Par SIA „Liepas kukulītis” iesnieguma izskatīšanu.  

28. Par maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanu.  

29. Maksas noteikšana par sniegtajiem pakalpojumiem Priekuļu novadā.  

30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rūpnīcas ielā 25-49, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu.  

31. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [……..]un viņa nepilngadīgam dēlam [……..].  

32. Par jaunu nosaukumu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

33. Par dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apsaimniekošanas pārtraukšanu. 

34. Par finansējuma piešķiršanu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei. 

35. Par amata vienības izveidošanu. 

36. Par finansējumu Veselavas pagasta iedzīvotāju pirmajam salidojumam. 

37. Par nolikuma „Par dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Priekuļu 

novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

38. Par Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Liepas draudzes iesnieguma izskatīšanu. 

39. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Priekuļu 

novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam".  

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

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

Māris Baltiņš. 

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks. 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 

 

Nepiedalās: 

Elija Latko, Valters Dambe– attaisnoti. 

 

Uzaicināts: 

Normunds Kalnozols – dzīvesvietas adrese – Selekcijas iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts,  

                                         Priekuļu novads. 

 



3 

 

 
1. 

Par Mārtiņa Raudziņa atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas uz laiku 

(ziņo: M.Juzupa; izsakās: D.Ikauniece) 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa informē, ka 2013.gada 2.jūlijā saņemts Mārtiņa 

Raudziņa 2013.gada 1.jūlija iesniegums (reģ. Nr.R-446) par atbrīvošanu no deputāta pienākumu 

pildīšanas uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un  pamatojoties uz Republikas pilsētas domes 

un novada domes deputāta statusa likuma  3
1
.panta trešo un ceturto daļu un Republikas pilsētas 

domes un novada domes vēlēšanu likums” 43.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

PRET – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2013.gada  4.jūliju pārtraukt Mārtiņa Raudziņa deputāta pilnvaras Priekuļu novada 

domē uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt Priekuļu novada vēlēšanu komisiju un lūgt nosaukt 

nākošo ievēlēto deputātu no partijas „Vienotība” saraksta. 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko; izsakās: D.Sloka, G.Sabulis, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu. 

Deputāti D.Sloka un  G.Sabulis izsaka iebildumus publiskā pārskata apstiprināšanai.  

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa sniedz deputātiem skaidrojumu par pārskata sagatavošanas 

procesu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atlikt jautājuma par Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu izskatīšanu uz nākamo domes sēdi. 

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko organizēt nepilnību 

novēršanu Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada  publiskajā pārskatā. 

 

3. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Priekuļu novada pašvaldības nolikums” 

(ziņo: M.Juzupa; izsakās: F.Puņeiko, A.Rancāns, M.Baltiņš, G.Sabulis, S.Orehova, G.Sabulis) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja M.Juzupa informē par nepieciešamību veikt 

grozījumus Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Priekuļu novada pašvaldības nolikums” un iepazīstina deputātus ar izmaiņām Priekuļu novada 

pašvaldības nolikumā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada 

pašvaldības nolikums””. (Saistošie noteikumi pielikumā) 

2. Saistošo noteikumus triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības mājas lapā. 

 

4.  

Elijas Latko iesnieguma izskatīšana par rakstiskas atļaujas sniegšanu amatpersonas 

amata savienošanai ar Priekuļu novada domes deputāta amatu 

(ziņo: M.Juzupa; izsakās: M.Baltiņš, G.Sabulis, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar  Elijas Latko 2013.gada 27.jūnija iesniegumu (reģ. 

01.07.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-425) par rakstiskas atļaujas sniegšanu Liepas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītājas amata savienošanu ar Priekuļu novada domes 

deputāta amatu. 

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

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Sniegt rakstisku atļauju Elijai Latko savienot Liepas pirmsskolas izglītības iestādes 

„Saulīte” vadītājas amatu ar Priekuļu novada domes deputāta amatu. 

2. E.Latko atturēties no balsojumiem domes lēmumu pieņemšanā, ja tie var radīt interešu 

konfliktu amatpersonas darbībā. 

 

5. 

Par [……..]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante; izsakās: A.Rancāns, S.Orehova, D.Kalniņa, A.Capars, G.Sabulis, 

D.Sloka) 

 

Priekuļu novada dome izskata [……..], personas kods [……..], iesniegumu (reģ. 

18.04.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-317) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” 15.pantu un Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15.punktu, 15.2.punktu, 15.2.1.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

1. Reģistrēt [……..], personas kods [……..], dzīvojoša [……..], Priekuļu novada 

pašvaldības Palīdzības reģistrā vispārējā kārtā ar Nr.3. 

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

dzīvokļa, „Sarkaņi 7”-6, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 32,3 

m
2
, kopējo platību 46,3 m

2
,
  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 

nenoteiktu laiku.  

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka [……..], personas kods [……..], [……..], personas kods [……..], [……..], 

personas [……..], [……..], personas kods [……..], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē 

dzīvesvietu „Sarkaņi 7”-6, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 
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5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

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

7. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

nav noslēgusi īres līgumu. 

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

 

6. 

Par atteikumu uzņemt [……..]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante; izsakās: M.Baltiņš, D.Kalniņa, G.Sabulis, J.Sukaruks, E.Stapulone, 

J.Mičulis, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata [……..], personas kods [……..], 2013.gada 20.maija 

iesniegumu (reģ.03.06.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-333) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

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

novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 

13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 

15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

7. 

Par atteikumu uzņemt [……..]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [……..]2013.gada 27.februāra iesniegumu 

(reģ.28.02.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.C-118)  ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

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

novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 

13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 

15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

Par atteikumu uzņemt [……..]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [……..]2013.gada  28.janvāra iesniegumu (reģ. 

11.02.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-78) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

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

novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 

13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 

15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

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

1. Atteikt reģistrēt [……..]Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

9. 

Par atteikumu uzņemt [……..]Palīdzības reģistrā 

(E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [……..]2013.gada 14.februāra iesniegumu 

(reģ.14.02.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-92) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

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

novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 

13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 

15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

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

1. Atteikt reģistrēt [……..]Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

10. 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F. Puņeiko) 

 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkās (bijušās katlu mājas) Veselavas pagasta „Viršos” 

izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 
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Apstiprināt 2013.gada 19.jūnijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkās (bijušās katlu 

mājas) Veselavas pagasta „Viršos” atsavināšanu SIA „ARMORUM”, reģistrācijas nr. 

40103510815, par tās nosolīto cenu 6050,00 (seši tūkstoši piecdesmit lati un 00 santīmi).  

 

11. 

I/U „AUTO KOLORĪTS” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde; izsakās: S.Orehova, A.Capars) 

 

Priekuļu novada dome izskata I/U ”AUTO KOLORĪTS”, reģistrācijas Nr. 44102016795 

2013.gada 1.jūlija iesniegumu (reģ.01.07.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-432) par 

zemes nomas līguma slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas 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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj:  
1. Iznomāt I/U”AUTO KOLORĪTS”, reģistrācijas adrese Kalna iela 5-10, Priekuļi, 

Priekuļu  pagasts, Priekuļu novads, zemes vienību ar kadastra Nr.42720070532. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

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

 

12. 

SIA „Armorum”iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Armorum”, reģistrācijas Nr.40103510815, 

2013.gada 1.jūlija iesniegumu (reģ.01.07.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.970) par zemes 

nomas līguma slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” 18.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt SIA „Armorum”, reģistrācijas Nr.40103510815, daļu no zemes vienības ar 

kadastra Nr.42940010125  0.2522 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

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

 

13. 

[……..] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde; izsakās: F.Puņeiko, M.Baltiņš, A.Tīdemanis, D.Kalniņa, A.Capars, 

M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata [……..] 2013.gada 27.maija iesniegumu (reģ.28.05.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar N-319) par zemes nomas līguma slēgšanu. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” 18.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt [……..], deklarētā dzīvesvieta [……..], zemes vienības ar kadastra 

Nr.42640030163. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz vienas lapas. 

 

14. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņo: I.Eberharde; izsakās: D.Kalniņa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no [……..]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 
1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no [……..](personas kods [……..]): 

nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 29,09, nokavējuma naudu Ls 8,14, 

kopā Ls 37,23, 

pavisam kopā Ls 37,23 (trīsdesmit septiņi lati 23 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

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

 

15. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Administratīvo komisiju 

(ziņo: M.Juzupa; izsakās: M.Baltiņš, A.Capars) 

 

  Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības 2009.-2013.gada deputātu 

sasaukuma Administratīvās komisijas locekļu Valentīna Ciguža, Ināras Dumbres, Skaidras 

Cīrules, Initas Ķerpes, Aigara Labrenča, Sandras Mizgas, Svetlanas Feoktistovas 2013.gada 

19.jūnija iesniegums (reģ.25.06.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.C-393) par piekrišanu 

turpināt darbu minētajā komisijā. 

Priekuļu novada pašvaldības Administratīvā komisija ir koleģiāla institūcija, kas tiek 

izveidota uz Priekuļu novada pašvaldības domes pilnvaru laiku. 

  Deputāts M.Baltiņš jautā, kā notiek pieteikšanās darbam komisijā un kādas ir prasības 

kandidātam. 

  Domes priekšsēdētāja M.Juzupa atbild uz deputāta M. Baltiņa jautājumu. 

  Deputāti izsaka viedokļus un priekšlikumus Administratīvās komisijas izveidošanai uz šī 

sasaukuma domes pilnvaru laiku, tajā skaitā informēt par iespējām pretendentiem pieteikties 

komijas darbam 
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  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atlikt jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

izveidošanu  uz nākošo domes sēdi. 

2. Informēt sabiedrību par iespējām pretendentiem pieteikties uz Administratīvās 

komisijas locekļu amatiem. 

 

16. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Rožkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata [……..], dzīvojošas [……..], 2013.gada 3.jūnija iesniegumu (reģ. 

03.06.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-335) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rožkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai divos 

atsevišķos nekustamajos 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 -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 006 0080), paredzot sadalīt to divos atsevišķos 

nekustamajos īpašumos – atbilstoši pievienotajos dokumentos norādītajam. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no zemes vienības ar kad.Nr.4272 006 0080 atdalāmā apbūvētā zemes gabala platība 

nav mazāka par 1.0ha; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām no esošā valsts autoceļa. Zemes 

ierīcības projektu saskaņot ar VAS „Latvijas valsts ceļi”, Vidzemes reģiona, Cēsu 

nodaļu Cēsis, Valmieras ielā 20A; 

2.3. respektēt 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.10 uz divām lapām. 

 

17. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata [……..], dzīvojoša [……..],  2013.gada 29.maija iesniegumu (reģ. 

29.05.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-323) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai piecos 

atsevišķos nekustamajos īpašumos.  
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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 -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 007 0834), paredzot sadalīt to piecos atsevišķos 

nekustamajos īpašumos – atbilstoši pievienotajos dokumentos norādītajam; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. katra jaunveidojamā zemes gabala platība nav mazāka par 1.0ha; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām no esošā pašvaldības ceļa. Starp 

plānotajiem zemes gabaliem „Lapas – 4” un „Lapas – 5” paredzēt atsevišķu zemes 

gabalu piebraucamā ceļa uzturēšanai; 

2.3. respektēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunus nosaukumus, kurus 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma „Vectirzieši”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: M.Baltiņš) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „KDK FUTURE”, reģ.Nr.44103043822 juridiskā 

adrese Ābeļdārza ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kura uz pilnvaras pamata 

pārstāv Jāni Bāliņu, p.k.041237-11290, 2013.gada 24.maija rakstu (reģ.06.06.2013.Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.869) par nekustamā īpašuma „Vectirzieši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, (kad.Nr.4272 004 0128) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vectirzieši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.4272 004 0128), neapbūvētu zemes gabalu ar kad.apz.4272 009 0024 17.0ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no viena neapbūvēta zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 4272 009 0024, apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaunkārkliņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 17.0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 
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2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam (kad.apz.4272 004 0128), sastāvošam no diviem 

zemes gabaliem (kad.apz.4272 004 0128 un 4272 004 0129), dzīvojamās ēkas, trīs palīgceltnēm 

un divu palīgceltņu pamatiem uz zemes gabala kad.apz.4272 004 0128, saglabājas nosaukums 

„Vectirzieši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā:  

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 33.5ha; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

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

 

19. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons; izsakās: M.Baltiņš) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „Latīpašums–Mērniecības birojs”, juridiskā adrese 

Ainavu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, 2013.gada 22.maija rakstu (reģ. 23.05.2013., Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.802) par zemes ierīcības projekta „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, (kad.Nr.4272 002 0059), apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 002 0059), paredzot atdalīt no tā apbūvētus zemes 

gabalus, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

2. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.1 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4272 002 0059 002 un 4272 002 0059 002, apstiprināt 

adresi Pārgravas iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 1.2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (0601); 

3. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.2 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas Pārgravas iela, apstiprināt adresi Pārgravas iela, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

3.1. atdalītā zemes gabala platība 0.1ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

3.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101); 

4. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.3 zemes ierīcības projektā), uz kuras 
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atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 4272 002 0059 020, apstiprināt adresi Lauku iela 3, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. atdalītā zemes gabala platība 0.04ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

4.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701); 

5. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.4 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 4272 002 0059 001, apstiprināt adresi Pārgravas iela 1, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

5.1. atdalītā zemes gabala platība 0.5ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

5.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701); 

6. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.5 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas Lauku iela, apstiprināt adresi Lauku iela, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

6.1. atdalītā zemes gabala platība 0.1ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

6.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101); 

7. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.6 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4272 002 0059 004, 4272 004 0059 005, 4272 004 0059 

006 un 4272 004 0059 014, apstiprināt adresi Lauku iela 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

7.1. atdalītā zemes gabala platība 1.5ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

7.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – transporta līdzekļu 

garāžu apbūves zeme (1104); 

8. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.7 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 4272 002 0059 015, apstiprināt adresi Lauku iela 14, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

8.1. atdalītā zemes gabala platība 0.2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

8.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – Izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūves zeme (0901); 

9. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.8 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4272 002 0059 008, 4272 004 0059 009, 4272 004 0059 

010, 4272 004 0059 011, 4272 004 0059 012 un 4272 004 0059 013, apstiprināt adresi Lauku 

iela 12, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

9.1. atdalītā zemes gabala platība 2.3ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

9.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūves zeme (1001); 

10. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.9 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 4272 002 0059 017, apstiprināt adresi Lauku iela 20, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 
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10.1. atdalītā zemes gabala platība 0.5ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

10.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme 

(0101); 

10.3. Pieņemt zināšanai, ka ēkām un būvēm uz zemes gabala Adrešu reģistrā ir reģistrēta 

adrese „Cūku kūts pie fermas Laboratorija”, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā; 

11. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.10 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas Lauku iela, apstiprināt adresi Lauku iela, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

11.1. atdalītā zemes gabala platība 0.1ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

11.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101); 

12. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.12 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas Ābeļu iela, apstiprināt adresi Ābeļu iela, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

12.1. atdalītā zemes gabala platība 0.1ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

12.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101); 

13. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

002 0059) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.13 zemes ierīcības projektā), uz kuras 

atrodas ceļš, apstiprināt adresi Ceļš A, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

13.1. atdalītā zemes gabala platība 0.1ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

13.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101); 

14. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes gabala (kad.Nr.4272 

002 0059), saglabāt nosaukumu „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

14.1. atdalītā zemes gabala platība 90.2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

14.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme 

(0101). 

15. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz trīs lapām. 

 

20. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lieltomēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „KDK FUTURE”, reģ.Nr.44103043822, juridiskā 

adrese Ābeļdārza ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2013.gada 24.maija rakstu 

(reģ. 06.06.2013.Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.870) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lieltomēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai divos 

atsevišķos nekustamajos 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 -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lieltomēni”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4260 005 0039), paredzot sadalīt to divos atsevišķos 

nekustamajos īpašumos – atdalot neapbūvētu zemes gabalu, atbilstoši pievienotajos dokumentos 

norādītajam; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība nav mazāka par 5.0ha; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām no esošā pašvaldības ceļa, izmantojot 

esošos servitūta ceļus; 

2.3. respektēt 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.14 uz divām lapām. 

 

21. 

Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 35.p) par zemes 

gabala ar kad.apz.4272 007 0300 piekritību pašvaldībai, atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata [……..], dzīvo [……..], 12.jūnija iesniegumu (reģ. 12.06.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-364) par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija 

lēmuma (prot.Nr.7, 35.p) par zemes gabala ar kad.apz.4272 007 0300 piekritību pašvaldībai 

atzīšanu par spēku zaudējušu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu 

(prot.Nr.7, 35.p), par zemes gabala ar kad.apz.4272 007 0300 piekritību pašvaldībai. 

 

22. 

Par jaunas adreses – „Dāboliņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Armorum”, juridiskā adrese Ceļinieku ielā 4A, Rīgā, 

2013.gada 2.jūlija rakstu (reģ.02.07.2013.Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.980) par jaunas 

adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam – nedzīvojamai ēkai ar kad.apz.4294 001 0125 

008, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.4294 001 0125, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 
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1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Veselavas pagastā ar kad.apz.4294 001 

0125 008, sastāvošam no nedzīvojamās ēkas, apstiprināt jaunu adresi „Dāboliņi”, Bērzkrogā, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4116. 

2. Nekustamajam īpašumam „Dāboliņi”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

un tam piekrītošā zemes gabala ar kad.Nr.4294 001 0125, „Virši”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, daļai noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūves zeme (1001). 

3. Dzēst valsts Adrešu reģistrā adresi „Virši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

palīgēkai ar kad.apz.4294 001 0125 008. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.15 uz divām lapām. 

 

23. 

Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 14.p), 

par zemes gabala ar kad.apz.4264 003 0327 piekritību valstij, 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata [……..], dzīvo [……..], 2013.gada 1.jūlija iesniegumu (reģ. 

02.07.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-445) par Priekuļu novada domes 2013.gada 

23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 14.p), par zemes gabala ar kad.apz.4264 003 0327 piekritību valstij, 

atzīšanu par spēku zaudējušu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu 

(prot.Nr.7, 14.p), par zemes gabala ar kad.apz.4264 003 0327 piekritību pašvaldībai. 

 

24. 

Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 15.p), 

par zemes gabala ar kad.apz.4264 003 0313 piekritību valstij, 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata [……..], dzīvo [……..], 2013.gada 1.jūlija iesniegumu (reģ. 

02.07.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-445) par Priekuļu novada domes 2013.gada 

23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 15.p), par zemes gabala ar kad.apz.4264 003 0313 piekritību valstij, 

atzīšanu par spēku zaudējušu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu 

(prot.Nr.7, 15.p), par zemes gabala ar kad.apz.4264 003 0313 piekritību pašvaldībai. 

   

25. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” izdošanu 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: G.Sabulis, E.Stapulone, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

koku ciršanu ārpus meža Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” izdošanu 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas Meža likuma 

8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 22.punktu un pamatojoties uz Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2013.gada 3.jūlija atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus 

meža Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” (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 Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

26. 

Par Priekuļu novada pašvaldības komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža 

zemes izveidošanu 

(ziņo: G.Sabulis; izsakās: A.Kalnietis) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības komisijas izveidošanu koku 

ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas Meža likuma 

8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 22.punktu un pamatojoties uz Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2013.gada 3.jūlija atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Izveidot Priekuļu novada pašvaldības komisiju koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža 

zemes šādā sastāva: 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rancāns – Liepas pagasta pārvaldes vadītājs. 

Komisijas locekļi: 

Jānis Sirlaks – Labiekārtošanas nodaļas vadītājs; 

Ainārs Amantovs – Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs, mežzinis. 

 

27. 

Par  SIA  “LIEPAS  KUKULĪTIS ”  iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: A.Rancāns; izsakās: G.Sabulis) 

 

 Dome izskata komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPAS 

KUKULĪTIS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103072431, reģistrācijas datums komercreģistrā: 

20.12.2011., juridiskā adrese: Jāņa Lintera iela 2, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-

4128 , valdes locekles Tatjanas JURTAS 2013.gada 30.maija iesniegumu par neapdzīvojamo 

telpu nomas līguma pagarināšanu. 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu; 15.panta pirmās daļas 10.punktu; 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b) apakšpunktu un otro daļu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2013.gada 3.jūlija (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 
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Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„LIEPAS KUKULĪTIS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103072431, reģistrācijas datums 

komercreģistrā: 20.12.2011., juridiskā adrese: Jāņa Lintera iela 2, Liepa, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV4128, uz laiku no 2013.gada 4.jūlija līdz 2014.gada 3.jūlijam par 

neapdzīvojamo telpu (1 stāvs, pēc plāna telpas Nr.8 un Nr.9  – ar  sekojošām platībām: telpa Nr.8 

– 42,8 m
2
;  Nr.9 – 43,0 m

2
; un daļu no kopējā gaiteņa ar platību 4,4m

2
,   kopējā platība – 90,2 

m
2
), Pāvila ROZĪŠA ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128, lietošanu 

konditorijas - ceptuves un noliktavas vajadzībām, uz iepriekšējā līguma nosacījumiem. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.16 uz divām lapām. 

 

28. 

Par maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanu 

(ziņo: A.Rancāns; izsakās: M.Baltiņš, A.Capars, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 3.jūlija atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR -

12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

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

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

Pagarināt Priekuļu novada domes 2010.gada 1.aprīļa lēmuma „Par maksājumu 

nokavējuma naudas aprēķināšanu” (protokols Nr.6, p.21) darbības termiņu līdz 2013.gada 

31.decembrim. 

 

29. 

Maksas noteikšana par pakalpojumiem Priekuļu novadā 

(ziņo: G.Sabulis; izsakās: F.Puņeiko, M.Baltiņš, D.Kalniņa) 

 

Dome izskata jautājumu par sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu Priekuļu novadā. 

Deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Sabulis informē, ka 

Tautsaimniecības komiteja izskatīja minēto jautājumu, bet, veicot atkārtotu hidrodinamiskās 

automašīnas pakalpojuma izcenojuma pārrēķinu, konstatēta neprecizitāte, kuru nepieciešams 

novērst. Līdz neprecizitātes novēršanai jautājumu domes sēdē nevar izskatīt.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma par sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu Priekuļu novadā uz 

nākamo domes sēdi. 

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko un ekonomistei 

D.Rūķei pārskatīt sniegto pakalpojumu izmaksu aprēķinu.   

 

 

30. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Rūpnīcas ielā 25–49, Liepā,  

Liepas pagastā, Priekuļu novads, atsavināšanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Izskatījusi dzīvokļa Rūpnīcas ielā 25-49, Liepā, Liepas pagasts, Priekuļu novads, īrnieka 

[……..], personas kods [……..], iesniegumu (20.11.2012. Nr.Dz-713) par viņa īrētā dzīvokļa 
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iegūšanu īpašumā izpērkot to no pašvaldības un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 

12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkta, 5.panta pirmās daļas un 

45.panta ceturtās daļas un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” II. nodaļas regulējumam un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2013.gada 4.jūlija atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Atzīt, ka pašvaldības nekustamais īpašums (kadastra Nr.42609000822), kas sastāv no 

vienistabas dzīvokļa Nr.49 ar kopējo platību 27,8 m
2
; mājas kopīpašuma 278/21903 domājamās 

daļas; zemesgabala kopīpašuma 278/21903 domājamās daļas un atrodas Rūpnīcas ielā Nr.25, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novads, nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai 

un tas pakļauts atsavināšanai. 

2. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.49 (kadastra 

Nr.42609000822) Rūpnīcas ielā Nr.25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novads, pārdodot to par 

brīvu cenu 100% par latiem atsavināšanas ierosinātājam – dzīvokļa īrniekam [……..]. 

3. Piekrist atsavināmā nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.49 Rūpnīcas ielā 25, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novads, novērtējumam par tirgus vērtības noteikšanu Ls 2000,00 

(divi tūkstoši latu, 00 santīmu) apmērā. 

4. Iekļaut atsavināšanas izdevumus sakarā ar novērtējuma sagatavošanu Ls 60,50 

(sešdesmit latu, 50 santīmi) nekustamā īpašuma pārdevuma cenā  un noteikt nekustamā īpašuma 

pārdošanas galīgo cenu Ls 2060,50 (divi tūkstoši sešdesmit lati, 50 santīmi). 

5. Slēgt pirkuma līgumu par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

vienistabas dzīvokļa Nr.49 (kadastra Nr. 42609000822) Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novads, 

atsavināšanu, pārdodot [……..]par pārdevuma cenu Ls 2060,50 (divi tūkstoši sešdesmit latu, 50 

santīmi), pēc pirkuma maksas 100% apmērā ieskaitīšanas Priekuļu novada pašvaldības budžetā, 

Liepas pagasta pārvaldes norēķinu kontā Nr.LV62UNLA 0004011130206, kods UNLALV2X, 

AS SEB banka. 

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

31. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [……..]un viņa nepilngadīgam dēlam [……..] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Izskatījusi Priekuļu novada komunālās daļas Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (27.06.2013. Nr.60.) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [……..] un 

viņa nepilngadīgam dēlam [……..]un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 2003.gada 11.februāra 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 ...”, un saskaņā ar 

minēto noteikumu 6.punktu, kas nosaka, ka ,,Anulējot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, iestāde 

anulē personas deklarācijā iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo bērnu deklarētajām dzīvesvietām 

un deklarācijā minēto papildu adresi (adreses) un paziņo par to bāriņtiesai”, atklāti balsojot, PAR 

-12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

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

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Anulēt [……..], personas kods [……..], un viņa nepilngadīgam bērnam - [……..], 

personas kods [……..], ziņas par deklarēto dzīvesvietu ,,Saulrieti”-24, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novads, 

2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [……..], personas kods [……..], un viņa 

nepilngadīgam bērnam - [……..], personas kods [……..], paziņot Priekuļu novada Liepas 

bāriņtiesai.  

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

 

32. 

Par jaunu nosaukumu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons; izsakās: D.Kalniņa, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa teritorijas plānotāju J.Pētersonu par jaunu nosaukumu 

apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Priekuļu novada Veselavas pagastā – zemes gabalam 

ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0181, skolai, katlu mājai un šķūnim uz tā, un zemes gabalam 

ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0182, internātam, noliktavai un kūtij uz tā. 

Deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Sabulis informē, ka 

minētais jautājums izskatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē un ieteikts zemes gabalam ar 

kadastra apzīmējumu 4294 001 0181 piešķirt nosaukumu „Veselavas skola”, bet zemes gabalam 

ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0182 piešķirt kādu nosaukumu, kas būtu vēsturiski saistīts ar 

konkrēto vietu. 

Teritorijas plānotājs J.Pētersons un deputāti izsaka priekšlikumus.  

Deputāte D.Kalniņa uzskata, ka jāsaglabā nosaukums „Veselavas skola”, jo bijušajai 

skolai jau šogad 149 gadi, un, ja piešķirs citu nosaukumu, Veselava skolas vieta zaudēs savu 

identitāti. 

Izvērtējot dome rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi. 

2. Noskaidrot Veselavas pagasta iedzīvotāju viedokli par iespējamiem nosaukumiem zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0181, skolai, katlu mājai un šķūnim uz tā, un 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0182, internātam, noliktavai un kūtij uz tā. 

 

33. 

Par dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apsaimniekošanas pārtraukšanu 

(ziņo: M.Juzupa; izsakās: N.Kalnozols) 

 

Dome izskata jautājumu par dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 12, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apsaimniekošanas pārtraukšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma 5.panta pirmo daļu un Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 1.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

1. Pārtraukt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 12, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apsaimniekošanu, veicot galīgo savstarpējo norēķinu. 

2. Nodot dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības biedrībai „Selekcijas 12”.  
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3. Izveidot dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanas komisiju šādā sastāvā: 

Fjodors Puņeiko – pašvaldības izpilddirektors; 

Marija Eglone – Namu pārvaldes ēku un apsaimniekošanas teritorijas pārzine; 

Māris Blūms – Komunālās saimniecības nodaļas mēriekārtu uzraudzības speciālists. 

 

34. 

Par finansējuma piešķiršanu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

 Dome izskata Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes 2013.gada 4.jūnija iesniegumu 

(reģ. 04.06.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.862) par finansējuma piešķiršanu izglītības 

iestādes otrās kāpņutelpas remontdarbiem. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2013.gada 4.jūlija (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

 Piešķirt Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei finansējumu otrās kāpņu telpas 

remontdarbiem Ls 981.00 apmērā. 

 

35. 

Par amata vienības izveidošanu 

(ziņo: M.Juzupa)   

 

 Priekuļu novada dome uzklausa domes priekšsēdētāju M.Juzupas informāciju par jaunas 

amata vienības – vecākais apkures iekārtu operators/atslēdznieks izveidošanu. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 4.jūlija 

(protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2013.gada 4.jūliju izveidot Komunālās saimniecības nodaļā vienu amata vienību – 

vecākais apkures iekārtu operators/atslēdznieks, nosakot maksimālo mēnešalgas likmi                       

Ls 403.00. 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes  30.12.2010. sēdē, protokols Nr.21, p.15, ar 

grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti  12.01.2012., protokols Nr.1, p.10, 15.03.2012., 

protokols Nr.5, p.8, 23.08.2012. sēdē, protokols Nr.13, p.6, p.7 un p.8, 20.12.2012. sēdē, 

protokols Nr.20, p.8, 17.01.2013.sēdē, protokols Nr.1, p.4 un 07.02.2013.sēdē, protokols Nr.2, 

p.10) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā vienu amata vienību – vecākais apkures iekārtu 

operators/atslēdznieks ar maksimālo mēnešalgu Ls 403.00, 13.saime – fiziskais un kvalificētais 

darbs, IV līmenis, 5.mēnēšalgu grupa. 

 

36. 

Par finansējumu Veselavas pagasta iedzīvotāju pirmajam salidojumam 

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

Dome izskata  Veselavas pagasta bibliotēkas vadītājas Ingrīdas Rences 2013.gada 1.jūlija 

iesniegumu (reģ.01.07.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.963) ar lūgumu rast iespēju 
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piešķirt finanšu līdzekļus Veselavas pagasta iedzīvotāju pirmā salidojuma organizēšanai 

2013.gada 3.augustā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2013.gada 4.jūlija (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

Finansiāli atbalstīt Veselavas pagasta iedzīvotāju pirmā salidojuma organizēšanu Ls 

200,00 apmērā Veselavas tautas nama budžetā papildus iedalot minēto summu.  

 

37. 

Par nolikuma „Par dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Priekuļu 

novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

(ziņo: M.Juzupa; izsakās: I.Rumba) 

 

 Dome izskata jautājumu par nolikuma „Par dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un 

izlietošanas kārtību Priekuļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

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

21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2013.gada 4.jūlija (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

 Apstiprināt nolikumu „Par dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību 

Priekuļu novada pašvaldībā”. (Pielikumā nolikums) 

 

38. 

Par Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Liepas draudzes iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: A.Rancāns; izsakās: E.Stapulone, D.Sloka, A.Capars) 

 

 Dome izskata Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Liepas draudzes 2013.gada 

1.jūlija iesniegumu (reģ. 02.07.2013. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldē ar 

Nr.162/1-2) ar lūgumu atļaut no 2013.gada 22.jūlija līdz 24.jūlijam evaņģelizācijas autobusam 

no Vācijas stāvēt Liepas pagastā laukumā pie bijušā universālveikala un izmantot elektrību, par 

kuru pēc pasākuma norēķināsies. 

 Deputāti iebilst vietas izvēlei. 

Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns iesaka minēto pasākumu rīkot Liepas 

draudzes teritorijā – „Madarās”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noraidīt Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Liepas draudzes lūgumu 

evaņģelizācijas autobusam no Vācijas no 2013.gada 22.jūlija līdz 24.jūlijam stāvēt laukumā pie 

bijušā universālveikala Liepas pagastā. 

2. Neiebilst 1.punktā minētā pasākuma rīkošanai Liepas draudzes teritorijā - „Madarās”, 

Liepas pagastā, Priekuļu  novadā. 
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39. 

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

novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam"  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem 2013.gada pašvaldības pamatbudžetā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 4.jūlija (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

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

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem 

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

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

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst.17.50  

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 

 


