
 

 

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 

2018.gada 25.janvārī          Nr.1 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:05 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2018 „Par 

Priekuļu novada budžetu 2018.gadam” izdošanu. 

2. Par Priekuļu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikuma 

apstiprināšanu. 

3. Par grozījumu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

kārtībā. 

4. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2018 „Par 

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Par 

Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atcelšanu” izdošanu un pilnveidotās 

redakcijas publisko apspriešanu. 

5. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. 

6. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

7. Zemnieku saimniecības “Dravēļi”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

8. G.O. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

9.  SIA “Mārsnēnu Upmaļi”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

10. SIA “Mārsnēnu Upmaļi”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

11. M.A.  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

12. S.L.  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

13. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-23 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

14. A.A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

15. I.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

16. SIA “Eko Lauki” iesnieguma izskatīšana par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un 

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

17. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekta 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģu LAK-12 komplekta izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

19. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.027324) izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

mailto:dome@priekulunovads.lv


2 

20. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.172501) izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.172909) izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

22. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.173127) izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

23. Z/S “SILBERGI” iesnieguma izskatīšana par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un 

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

24. Par Mētru ielas, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu. 

25. Par Meldru ielas, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu. 

26. Par nekustamā īpašuma ,,Lejas Lakas”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

27. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

28. Par S.G. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

29. Par A.T. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

30. Par K.R. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

31. Par atteikumu uzņemt D.P. Palīdzības reģistrā. 

32. Par atteikumu uzņemt I.V. Palīdzības reģistrā. 

33. Par atteikumu uzņemt K.R. Palīdzības reģistrā. 

34. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu L.M. 

35. Par atteikumu uzņemt S.G. Palīdzības reģistrā. 

36. Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā. 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās – 

Deputāti Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante               – Liepas pagasta  pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

37. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

38. Par Priekuļu novada domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu uz Tartu. 

39. Par telpām Skolēnu mācību uzņēmuma Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kafejnīca” 

darbībai. 

 

Atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna 

Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 
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Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), 

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

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2018 „Par 

Priekuļu novada budžetu 2018.gadam” izdošanu. 

2. Par Priekuļu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikuma 

apstiprināšanu. 

3. Par grozījumu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

kārtībā. 

4. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2018 „Par 

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Par 

Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atcelšanu” izdošanu un pilnveidotās 

redakcijas publisko apspriešanu. 

5. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. 

6. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

7. Zemnieku saimniecības “Dravēļi”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

8. G.O.  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

9.  SIA “Mārsnēnu Upmaļi”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

10. SIA “Mārsnēnu Upmaļi”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

11. M.A.  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

12. S.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

13. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-23 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

14. A.A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

15. I.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

16. SIA “Eko Lauki” iesnieguma izskatīšana par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un 

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

17. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekta 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģu LAK-12 komplekta izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

19. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.027324) izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

20. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.172501) izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.172909) izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

22. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.173127) izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

23. Z/S “SILBERGI” iesnieguma izskatīšana par zemes vienību ar kadastra apzīmējums” un 

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

24. Par Mētru ielas, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu. 

25. Par Meldru ielas, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu. 

26. Par nekustamā īpašuma ,,Lejas Lakas”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

27. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

28. Par S.G. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

29. Par A.T. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

30. Par K.R. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

31. Par atteikumu uzņemt D.P. Palīdzības reģistrā. 
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32. Par atteikumu uzņemt I.V. Palīdzības reģistrā. 

33. Par atteikumu uzņemt K.R. Palīdzības reģistrā. 

34. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu L.M. 

35. Par atteikumu uzņemt S.G. Palīdzības reģistrā. 

36. Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā. 

37. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

38. Par Priekuļu novada domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu uz Tartu. 

39. Par telpām Skolēnu mācību uzņēmuma Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kafejnīca” 

darbībai. 

 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2018 „Par Priekuļu novada 

budžetu 2018.gadam” izdošanu  

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

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētaja E.Stapulone informē, ka Priekuļu novada budžeta 

2018.gadam projekts izskatīts Tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas, Sociālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdēs. 

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

21.panta pirmās daļas 2.punktu un  likuma „Par pašvaldību budžetiem” 46.pantu, atklāti balsojot, 

PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2018 „Par Priekuļu 

novada budžetu 2018.gadam”.  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

2. 

Par Priekuļu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra nolikuma apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, 

biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, 

nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt  Priekuļu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikumu. 

(Nolikums pielikumā) 
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3. 

Par grozījumu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtībā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības juristi I.Jansoni par nepieciešamību veikt 

grozījumu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

kārtībā.  

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

15.panta pirmās daļas 11.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,  46.panta 

piekto daļu, 47.panta trešo daļu, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Veikt grozījumu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtībā Priekuļu novadā (apstiprināta ar 2017.gada 23.novembra lēmumu (protokols 

Nr.13, p.25)) un svītrot 10.2. punktu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja I. 

Jansone. 

 

4. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2018 „Par 

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Par 

Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atcelšanu” izdošanu un pilnveidotās 

redakcijas publisko apspriešanu 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: J.Mičulis, A.Broka, E.Stapulone) 
 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 

15.decembra vēstuli Nr.15-2/9705, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 90.punktu un saskaņā 

ar domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 18.janvāra atzinumu (protokols Nr.2, p.3), 

atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, 

Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības 

2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Par Priekuļu novada teritorijas 

plānojuma 2017.-2029.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu" atcelšanu (Saistošie noteikumi pielikumā).  

2. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Priekuļu novada 

teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 3(trīs) 

nedēļas – no 2018.gada 1. līdz 22.februārim. 

3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir teritorijas plānotājs Juris Pētersons. 

4. Lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 
 

 

 

 

 

 

 

http://m.likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://m.likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
http://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
http://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p46
http://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p47
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5. 

Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu Vidzemes plānošanas reģiona 

projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros 

(ziņo: A.Broka) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par saistību uzņemšanos īstenojot sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu: Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojuma 

nodrošināšanu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras izveidi Priekuļu novadā 

Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.  

  Saskaņā ar 2016.gada 16.marta noslēgto sadarbības līgumu starp Vidzemes plānošanas 

reģionu Nr.2.1-19/46 un  Priekuļu novada pašvaldību Nr.003026/16, pašvaldība   ir sadarbības 

partneris projekta “Vidzeme iekļauj” (projekta identifikācijas Nr.92.2.1/15/I/003) (turpmāk – 

projekts) īstenošanā atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem 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”. 

Viens no šī projekta mērķiem ir Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 

plāna 2017.-2020.gadam (turpmāk – DI plāns) izstrāde, un atbilstoši tajā minētajam, attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru.  

Pašvaldībai, kā sadarbības partnerim projektā, atbilstoši  DI plānam, ir jānodrošina 

izvēlēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi un jāiesniedz 

projekta pieteikums Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 

pasākuma  “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 

otrajā projektu atlases kārtā. Saskaņā ar  2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.313  18.punktā noteikto, projektu iesniegumu atlasi otrajā atlases kārtā organizē  laika posmā 

no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim vai uzreiz pēc DI plānu apstiprināšanas.  

Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu 

sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Vidzemes reģiona pašvaldībās, 

paredzot izmaksu ziņā visefektīvāko un pašvaldību vajadzībām atbilstošāko infrastruktūras 

attīstības risinājumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros.  

Atbilstoši DI plānam, Priekuļu novadā ir rekomendēts izveidot infrastruktūru Dienas 

aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem.  

Pašvaldība, šī projekta ietvaros,  ir atbildīga par pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši 

klientu individuālajiem plāniem, priekšfinansēšanu, pakalpojumu infrastruktūras veidošanu, kā 

arī pakalpojumu ilgtspēju.  

Priekuļu novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības un investīciju plānā 

novadā ir paredzēts  veidot dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (aktivitātes R.1.24).  

Saskaņā ar  2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.313  361.punktu 

“Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānos iekļauj tikai ar attiecīgo pašvaldību saskaņotu 

šo noteikumu 35.11.5. apakšpunktā minēto infrastruktūras risinājumu, tā īstenošanai reāli 

nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai skaitā 9.3.1.1. pasākuma 

ietvaros pieejamo finansējumu, kā arī sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības katrai 

pašvaldībai”.   

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
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integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma  “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi” 10.punktu, pasākuma ietvaros maksimālais attiecināmais Eiropas 

reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85% no kopējā projektu attiecināmā 

finansējuma. Pārējo finansējumu – ne mazāk kā 15% no projektu kopējā attiecināmā finansējuma 

– veido nacionālais publiskais līdzfinansējums – pašvaldību finansējums un valsts dotācija 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto 

projektu īstenošanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ievērojot iepriekš minētos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 

21.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmo un septīto  

daļu, 11.panta 2.punktu, 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta 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” 361.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 

20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 

vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma  

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Priekuļu novada Attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam Rīcības un investīciju plānu, atbilstoši Priekuļu novada domes 

Sociālo jautājumu lietu komitejas 22.01.2018. atzinumam (protokols Nr.1, punkts 1)  atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atbilstoši projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izstrādātā Vidzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam paredzētajam, nodrošināt: 

1.1. Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu 

izveidošanu pašvaldībai piederošā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā,  

Priekuļu novadā.  

Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jauna pakalpojuma izveide atbilstoši normatīvajiem 

aktiem - 18 vietas dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. 

1.2. Specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu 

izveidošanu pašvaldībai piederošā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā,  

Priekuļu novadā.  

Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jauna pakalpojuma izveide atbilstoši normatīvajiem 

aktiem - 10 vietas specializētajās darbnīcās pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. 

2. Atbalstīt projekta iesniegumu sagatavošanu Eiropas Savienības fondu Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma  “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. 

3. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas ne mazāk kā 258 407 EUR (divi simti 

piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņi euro) apmērā, ko sastāda: 

3.1. Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, tai skaitā nacionālais finansējums ar 

snieguma rezervi indikatīvi 219 645,95 EUR (divi simti deviņpadsmit tūkstoši seši 

simti četrdesmit pieci euro un 95 centi); 
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3.2. Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējums (tai skaitā valsts budžeta dotācija 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un 

kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto 

projektu īstenošanai”) indikatīvi ne mazāk kā 15 % jeb 38 761,05 EUR (trīsdesmit 

astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 05 centi). 

4. Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Priekuļu novada pašvaldības 

2018. un 2019.gada budžeta līdzekļiem. 

 

6. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: E.Stapulone) 

 

 Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoru F.Puņeiko par 

nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar grozījumiem Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, atklāti balsojot, PAR -15 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 1.janvāri veikt Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas 

katalogā (apstiprināts 26.01.2017. domes sēdē, protokols Nr.1, p.28, ar grozījumiem, kas izdarīti 

Priekuļu novada pašvaldības domes 29.06.2017.sēdē, protokols Nr.8, p.10, 23.11.2017. sēdē, 

protokols Nr.13, p.55) šādas izmaiņas: 

1.1. mainīt noteikto maksimālo mēnešalgu 1.mēnešalgu grupai no “ne vairāk kā 413” uz 

“ne vairāk kā 450” ; 

1.2. mainīt noteikto maksimālo mēnešalgu 2.mēnešalgu grupai no “ne vairāk kā 511” uz 

“ne vairāk kā 530” . 

1.3. Svītrot 

Iestāde Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Saime 

(apakšsaime), 

līmenis, 

mēnešalgu grupa 

Vienādo 

amatu skaits 

Maksimālā 

mēnešalga 

euro 

 Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa 

Vadītājs 12.1. Finanšu 

analīze un 

vadība (IVA) 

12.mēnešalgu 

grupa 

1 1647 

Iekļaut 

Iestāde Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Saime 

(apakšsaime), 

līmenis, 

mēnešalgu grupa 

Vienādo 

amatu skaits 

Maksimālā 

mēnešalga 

euro 

 Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa 

Vadītājs  12.1. Finanšu 

analīze un 

vadība (IVB) 

13.mēnešalgu 

grupa 

1 1917 
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1.4. Svītrot 

Iestāde Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Saime (apakšsaime), 

līmenis, mēnešalgu 

grupa 

Vienādo 

amatu 

skaits 

Maksimālā 

mēnešalga 

euro 

Sociālais 

dienests 

Sociālās 

aprūpes mājās 

nodaļa 

Automobiļa 

vadītājs 

41.Transportlīdzekļa 

vadīšana (III) 

7.mēnešalgu grupa 

1 996 

Sociālais 

dienests 

Sociālās 

aprūpes mājās 

nodaļa 

Asistents 39.Sociālais darbs 

(IIIA) 

8.mēnešalgu grupa 

1 1093 

Iekļaut 

Iestāde Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Saime (apakšsaime), 

līmenis, mēnešalgu 

grupa 

Vienādo 

amatu 

skaits 

Maksimālā 

mēnešalga 

euro 

Sociālais 

dienests 

 Automobiļa 

vadītājs 

41.Transportlīdzekļa 

vadīšana (III) 

7.mēnešalgu grupa 

1 996 

Sociālais 

dienests 

 Asistents 39.Sociālais darbs 

(IIIA) 

8.mēnešalgu grupa 

1 1093 

1.5. Svītrot 

Iestāde Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Saime 

(apakšsaime), 

līmenis, 

mēnešalgu grupa 

Vienādo 

amatu 

skaits 

Maksimālā 

mēnešalga 

euro 

Mākslas 

skola 

 Saimniecības 

pārzinis 

3. 

Apsaimniekošana 

(IIA) 

6.mēnešalgu 

grupa 

1 899 

Mākslas 

skola 

 Laborants 13.Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs (III) 

4.mēnešalgu 

grupa 

1 705 

1.6. izveidot jaunu amata vienību Priekuļu novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā – 

Saimniecības pārzinis, 3.saime, Apsaimniekošana, IIA līmenis, 6.mēnešalgu grupa 

(maksimālā mēnešalga 899.00 euro). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

7. 

Zemnieku saimniecības “Dravēļi”  iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Z/s “Dravēļi”,  reģistrācijas  Nr.44101016868,  juridiskā 

adrese “Dravēļi”, Raunas pagasts, Priekuļu novads, 2018.gada 18. janvāra iesniegumu 

(reģ.18.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.555) par zemes nomas līguma slēgšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 
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balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Dravēļi”, reģistrācijas  Nr.44101016868,  pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību, „kadastra Nr.”,   0,72 ha kopplatībā , lauksaimniecības vajadzībām, 

nosakot nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

2. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Dravēļi”, reģistrācijas  Nr.44101016868,  valstij 

piekritīgo zemes vienību, „kadastra Nr.”,   2,01 ha kopplatībā, lauksaimniecības vajadzībām, 

nosakot nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt 1,5 % no zemes kadastrālās  vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līgumu. 

5. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

8. 

G.O.  iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata G.O.,  „personas kods”,  deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

2018.gada 8. janvāra iesniegumu (reģ.10.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.151) par 

zemes nomas līguma slēgšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt G.O., „personas kods”, zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” - 1,3 ha 

kopplatībā un zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” – 3,2 ha kopplatībā,  ar nosaukumu 

“Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt 1,5 % no zemes kadastrālās  vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līgumu. 

5. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

9. 

SIA “Mārsnēnu Upmaļi”  iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi,  reģistrācijas  Nr.44101034647,  

juridiskā adrese “Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2018.gada 12. janvāra 

iesniegumu (reģ.16.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.415) par zemes nomas līguma 

slēgšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģistrācijas  Nr.44101034647,  pašvaldības 

īpašumā esošu zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”  - 6,4 ha kopplatībā,  ar nosaukumu 

“Vecsakaiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt 1,5 % no zemes kadastrālās  vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līgumu. 

5. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

  

10. 

SIA “Mārsnēnu Upmaļi”  iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi,  reģistrācijas  Nr.44101034647,  

juridiskā adrese “Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2018.gada 12. janvāra 

iesniegumu (reģ.16.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.416) par zemes nomas līguma 

slēgšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģistrācijas  Nr.44101034647,  pašvaldības 

īpašumā esošu zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”  daļu   7,9 ha kopplatībā,  ar 

nosaukumu “Brieži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt 1,5 % no zemes kadastrālās  vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līgumu. 

5. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

11. 

M.A. iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.A.,  „personas kods”, 2018.gada 9. janvāra iesniegumu 

(reģ.10.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.150) par zemes nomas līguma slēgšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas  un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2 daļu, LR Ministru kabineta noteikumu 

Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” 2. , 7.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Iznomāt M.A., „personas kods”, zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, ar 

nosaukumu “Auziņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  0,49 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt 0,5 % no zemes kadastrālās  vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līgumu. 

5. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

12. 

S.L. iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.L.,  „personas kods”, deklarētā adrese „adrese”,  

2018.gada 14. janvāra iesniegumu (reģ.17.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.463) par 

zemes nomas līguma slēgšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu , atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt S.L., „personas kods”, zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, ar 

nosaukumu “Ziedoņi”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  0,19 ha platībā,  ēku/ būvju 

uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt 1,5 % no zemes kadastrālās  vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līgumu. 

5. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

13.  

Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-23 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

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

 

Priekuļu novada dome izskata I.S., „personas kods”, dzīvojošas „adrese”, 2017.gada 

21.decembra iesniegumu atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 22.12.2017. Priekuļu novada 



13 

pašvaldībā ar Nr.S-1627) ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu ar tam piekrītošo zemes gabala domājamo daļu Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas ielā 23-23, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto 

daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta 

pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, I.S. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -15 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.23, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa 

Nr.23, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23, nosacīto cenu 

3 590,75 EUR. 

3. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu par nosacīto cenu dzīvokļa 

īrniecei I.S., „personas kods”.  

4. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai 

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt pirkuma līgumu un 

nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. 

6. I.S. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

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

 

14. 

A.A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.A.B., „personas kods”, 2017.gada 27.decembra 

iesniegumu (reģ.28.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.B-1644) par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 10, Liepā, zemes vienībai ar „kadastra 

apzīmējums” 0,06 ha platībā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt A.A.B., „personas kods”,  0,06 ha zemes mazdārziņa vajadzībām “Eduarda 

Veidenbauma ielā 10”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā ar „kadastra 

apzīmējums”.  

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes nomas līgumu.  

4. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas A.A.B.  

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  
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6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 

 

15. 

I.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.L., „personas kods”, 2018.gada 10.janvāra iesniegumu 

(reģ.11.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.200) par zemes iznomāšanu Eduarda 

Veidenbauma ielā 20, Liepā, zemes vienībā ar „kadastra apzīmējums” 0,11 ha platībā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt I.L., „personas kods”, 0,11 ha zemes mazdārziņa vajadzībām “Eduarda 

Veidenbauma ielā 20”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā ar „kadastra 

apzīmējums”.  

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes nomas līgumu.  

4. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas I.L.  

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

16. 

SIA “Eko Lauki” iesnieguma izskatīšana par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un 

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Eko Lauki”, reģistrācijas nr.44103062503, juridiskā 

adrese “Vaivari 1”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224, 2018.gada 

15.janvāra iesniegumu (reģ.16.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.406) par zemes gabalu ar 

„kadastra apzīmējums” 0,23 ha platībā un „kadastra apzīmējums” 0,93 ha platībā,  iznomāšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt SIA “Eko Lauki”, reģistrācijas nr.44103062503, juridiskā adrese “Vaivari 1”, 

Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224, zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”  0,23 ha platībā un zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” 0,93 ha platībā, 

lauksaimnieciskai izmantošanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi.  

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu 1,5% no kadastrālās vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes nomas līgumu.  
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6. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

17.  
Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekta 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

pašvaldības kustamās mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekta izsoles noteikumu projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.13, p.57.) “Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai” gaisa 

kuģu Jantar STD 3 komplekts nodots atsavināšanai izsolē.  

2. Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 10.pantam, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 

komplekta izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

18. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģu LAK - 12 komplekta 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

pašvaldības kustamās mantas – gaisa kuģu LAK - 12 komplekta izsoles noteikumu projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 

p.57.) “Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai” gaisa kuģu LAK - 

12 komplekts nodots atsavināšanai izsolē.  

2. Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 10.pantam, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģu LAK – 12 

komplekta izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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19. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.027324) izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

pašvaldības kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.027324) izsoles noteikumu 

projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 

p.57.) “Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai” gaisa kuģis Blanik 

L-13 (ražotāja Nr.027324)  nodots atsavināšanai izsolē.  

2. Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.   
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 10.pantam, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 

(ražotāja Nr.027324) izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

20. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.172501)  izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

pašvaldības kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.172501) izsoles noteikumu 

projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.13, p.57.) “Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai” gaisa 

kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.172501) nodots atsavināšanai izsolē.  

2. Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 10.pantam, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 

(ražotāja Nr.172501) izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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21.  

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.172909) izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

pašvaldības kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.172909) izsoles noteikumu 

projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.13, p.57.) “Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai” gaisa 

kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.172909) nodots atsavināšanai izsolē.  

2. Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 10.pantam, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 

(ražotāja Nr.172909) izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

22. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja 

Nr.173127)  izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

pašvaldības kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.173127) izsoles noteikumu 

projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 

p.57.) “Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai” gaisa kuģis Blanik 

L-13 (ražotāja Nr.173127) nodots atsavināšanai izsolē.  

2. Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 10.pantam, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 

(ražotāja Nr.173127) izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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23.  

Z/S “SILBERGI” iesnieguma izskatīšana par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu     

4294 001 0129 un 4294 001 0116 iznomāšanu 

(ziņo: S.Orehova) 

Priekuļu novada dome izskata z/s “SILBERGI”, reģistrācijas nr.43601021255, juridiskā 

adrese “Milleri 16”, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011, 2017.gada 

12.decembra iesniegumu (reģ.13.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.2591) par zemes 

gabala ar ”kadastra apzīmējums”, Bērzu iela 11, Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, 

0,6296 ha platībā un zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Virši”, Bērzkrogs, Veselavas 

pagasts, Priekuļu novads,  1,76 ha platībā,  iznomāšanu kravu pārvadājumu loģistikas centra 

izveidei. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt z/s “SILBERGI”, reģistrācijas nr.43601021255, juridiskā adrese “Milleri 16”, 

Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011, zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”, Bērzu iela 11, Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, 0,6296 ha platībā 

kravu pārvadājumu loģistikas centra izveidei. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi.  

3. Nomas maksu noteikt 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes nomas līgumu. 

6. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

7. Atteikt iznomāt zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, “Virši”, Bērzkrogs, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads,  1,76 ha platībā, saskaņā ar tās nepieciešamību pašvaldībai 

noteikto funkciju īstenošanai.  

8. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

24. 

Par Mētru ielas, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību mainīt nosaukumu zemes vienībai ,,Ceļš Sarkaņos” („kadastra apzīmējums”), 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, Sarkaņu ciema robežās noteikt tai ielas statusu. 

Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

1. Zemes vienība ,,Ceļš Sarkaņos” („kadastra apzīmējums”), Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” III.daļu, atklāti balsojot, PAR 

-15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Zemes vienībai ,,Ceļš Sarkaņos” („kadastra apzīmējums”), Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piešķirt nosaukumu – Mētru iela, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

4201. 

 

25.  

Par Meldru ielas, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību pašvaldības autoceļam Kainaiži – Sarkaņi (A-1), Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, Sarkaņu ciema robežās noteikt ielas statusu. 

Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

1. Pašvaldības autoceļš Kainaiži – Sarkaņi (A-1), Liepas pagastā, Priekuļu novadā, un 

zeme zem tā (zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums”, 

„kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums”) piekrīt pašvaldībai un uz tās 

vārda ir ierakstāmi zemesgrāmatā; 

2. Liepas pagasta Sarkaņu ciemā esošā īpašumu adresācija neatbilst Ministru kabineta 

noteikumos Nr.698,,Adresācijas noteikumi” noteiktajām prasībām. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” III.daļu, atklāti balsojot, PAR 

-15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pašvaldības autoceļam Kainaiži – Sarkaņi (A-1), Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

Sarkaņu ciema robežās (zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” daļa) noteikt ielas statusu. 

2. No jauna izveidotajai ielai piešķirt nosaukumu – Meldru iela, Sarkaņos, 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. 

 

26. 

Par nekustamā īpašuma ,,Lejas Lakas”,  

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata J.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, pilnvarotās personas U.P. 

(pilnvaras akts Nr.425), deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2018.gada 17.janvāra iesniegumu (reģ. 

17.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.446) par nekustamā īpašuma „Lejas Lakas” Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, 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 -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, 

Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejas Lakas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Mežlakas”, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 7.7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums”, saglabājas nosaukums „Lejas Lakas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 25.4ha; 

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.12 uz divām lapām. 

 

27. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata SIA ,,ZEMESRAKSTI”, juridiskā adrese Vaļņu ielā 15, Smiltene, 

Smiltenes novads, elektroniski iesūtītu iesniegumu (reģ.17.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.459) par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Siliņi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 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 -15 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Siliņi” (ar 2017.gada 

27.decembra lēmumu ,,Obuļu mežs”), Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējums” sadalot četrās daļās un izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus. 

2. No jauna izveidotajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” (Nr.1 zemes ierīcības 

projektā) un būvēm ar „kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums” uz tās, apstiprināt adresi Mētru iela 5, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 1.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

2.2. zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

3. No jauna izveidotajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” (Nr.2 zemes ierīcības 

projektā), apstiprināt adresi Mētru iela 3, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes vienības platība 0.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(0600). 
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4. No jauna izveidotajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums”(Nr.3 zemes ierīcības 

projektā), un būves ar „kadastra apzīmējums” uz tās, apstiprināt adresi Mētru iela 2, Sarkaņos, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. zemes vienības platība 0.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

4.2. zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

5. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums” (Nr.4 zemes ierīcības projektā), apstiprināt nosaukumu Mētru iela, 

Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

5.1. zemes vienības platība 0.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

5.2. zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

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

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

 

28. 

Par S.G. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.G., „personas kods”, 2017.gada 2.augusta iesniegumu 

(reģ.02.08.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-902) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likumu 

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  Priekuļu novada pašvaldības Saistošo 

noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 29.p., 

29.4.apakšpunktu,  atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt S.G., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.7. 

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

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

 

29. 

Par A.T. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 
(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.T., „personas kods”, 2017.gada 27.decembra 

iesniegumu (reģ. 28.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.T-1645) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada 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, 

15.2.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), 

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

1. Reģistrēt A.T., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.7.  
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2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

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

 

30. 

Par K.R. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.R., „personas kods”, 2017.gada 5.decembra iesniegumu 

(reģ. 05.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-1564) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  Priekuļu novada pašvaldības Saistošo 

noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 

29.p.4.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt K.R., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.8. 

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

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

 

31. 

Par atteikumu uzņemt D.P. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.P., „personas kods”, 2017.gada 6.decembra iesniegumu 

(reģ. 06.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-1572) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada 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 -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), 

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

1. Atteikt reģistrēt D.P., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

32. 

Par atteikumu uzņemt I.V. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.V., „personas kods”, 2017.gada 18.oktobra iesniegumu 

(reģ. 18.10.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-1326) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
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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 -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), 

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

1. Atteikt reģistrēt I.V., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

33. 

Par atteikumu uzņemt K.R. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.R., „personas kods”, 2017.gada 18.decembra 

iesniegumu (reģ. 20.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-1619) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada 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 -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), 

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

1. Atteikt reģistrēt K.R., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

34. 

Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

L.M. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.M., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.2.punktu,  atklāti balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Reģistrēt L.M., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.8.   

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.M., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 49,7 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma 

pagarināšanu uz 3 gadiem. 
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3. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka L.M., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

5. Uzdot Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I.Ulmanei 

sagatavot īres līguma projektu. 

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni 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 L.M. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

9. Atbildīgā par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

10. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.20 uz divām lapām. 

 

35. 

Par atteikumu uzņemt S.G. Palīdzības reģistrā. 

((ziņo: E.Šīrante, izsakās: R.Saļmo, F.Puņeiko, I.Jansone, S.Orehova, M.Baltiņš, J.Sukaruks, 

A.Tīdemanis, A.Broka, N.Kažoks, B.Karlsberga, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.G. 2017.gada 11.oktobra iesniegumu (rerģ. 11.10.2018. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-1292) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada 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 -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), 

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

1. Atteikt reģistrēt S.G., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.21 uz divām lapām. 

 

36. 

Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: R.Saļmo, F.Puņeiko, I.Jansone, S.Orehova, M.Baltiņš, J.Sukaruks, 

A.Tīdemanis, A.Broka, N.Kažoks, B.Karlsberga, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata E.K. 2017.gada 6.decembra iesniegumu (reģ. 06.12.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-1569) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada 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 -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 
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Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), 

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

1. Atteikt reģistrēt E.K., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.22 uz divām lapām. 

 

37. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Avotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Gundara Vaļģa, elektroniski iesūtītu 

iesniegumu (reģ. 04.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.43) par zemes ierīcības projekta 

nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 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 -15 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” atdalot 

neapbūvētu zemes vienību un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas neapbūvētas 

zemes vienības – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums”, kas atdalīta no zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Ziņģīši”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 2.54ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Avotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv 

no vienas zemes vienības – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums”, un trīs 

ēkām: 

3.1. atlikušās zemes vienības platība 8.46ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.23 uz trīs lapām. 

 

38. 

Par Priekuļu novada domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu uz Tartu 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada domes priekšsēdētājas E.Stapulones 

komandējumu uz Tartu. 



26 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar Amatas novada pašvaldības ārējo 

sakaru koordinatores uzaicinājuma vēstuli par pieredzes apmaiņas braucienu izglītības 

jautājumos Valga-Tartu šā gada 1. un 2.februārī, atklāti balsojot, PAR -14 (Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (Elīna Stapulone), Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Komandēt Priekuļu novada domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni no 2018.gada 

1.februāra līdz 2018.gada 2.februārim ieskaitot uz Tartu piedalīties pieredzes apmaiņas 

braucienā. 

2. Domes priekšsēdētājai Elīna Stapulonei: 

2.1. Kompensēt komandējuma izdevumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi”; 

2.2. pēc atgriešanās no komandējuma trīs darba dienu laikā Priekuļu novada Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 

2.3. 2018.gada februāra mēneša domes sēdē sniegt pārskatu par dalību pieredzes 

apmaiņā. 

3. Komandējuma izdevumus segt no Priekuļu novada domes deputātu komandējumiem 

paredzētajiem  budžeta līdzekļiem. 

4. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas E.Stapulones komandējuma laikā veikt domes priekšsēdētāja darba pienākumus. 

5. Noteikt A.Tīdemanim samaksu par faktiski nostrādātajām stundām priekšsēdētājas 

komandējuma laikā, nosakot stundas likmi 90% apmērā no priekšsēdētājas mēnešalgas stundas 

likmes.  

6. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

 

39. 

Par telpām Skolēnu mācību uzņēmuma Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kafejnīca” 

darbībai 

(ziņo: D.Kalniņa, izsakās: S.Orehova, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu vidusskolas skolnieces L.B. 2018.gada 18.janvāra 

iesniegumu (reģ. 19.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.587) par iespēju iznomāt 

Priekuļu vidusskolas neizmantotās telpas Skolēnu mācību uzņēmuma darbībai, lai atbalstītu 

skolēnu ekonomisko izglītošanos un pirmās pieredzes ieguvi un noteikt nomas maksu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 24.janvāra (protokols Nr.3, p.1) atzinumu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, 77.pantu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt Skolēnu mācību uzņēmuma Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kafejnīca”  

Priekuļu vidusskolas telpu Cēsu prospektā 46, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

darbībai.  

2. Noteikt telpas īres maksu mēnesī 1.00 EUR bez PVN. 

3. Noteikt līguma termiņu no 2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.maijam. 

4. Uzdot Nekustamā īpašuma un juridiskai nodaļai sagatavot nomas līgumu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt līgumu.  
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6. Atbildīgie par lēmuma izpildi juriste I.Jansone, Priekuļu vidusskolas direktore 

B.Karlsberga.  

7. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.24 uz divām lapām. 

 

 

Sēdi beidz plkst.16.05 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


