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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2018.gada 27.septembrī         Nr.10 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Meža iela 

18A”, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. (I.Jansone) 

2. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 003 0300 un 4264 003 0299 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

3. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 001 0236 un 4264 001 0255 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

4. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 003 0297 un 4264 002 0103 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

5. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4294 003 0078 un 4294 004 0102 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

6. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4260 006 0145 un 4260 006 0173 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

7. SIA Firmas “Pasāža” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu par 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0088 iznomāšanu. (I.Jansone) 

8. Biedrības “Sargiet bērnus” iesnieguma izskatīšana par telpu nomas līguma pagarināšanu. 

(I.Jansone) 

9. SIA “Valodu Vēstniecība” iesnieguma izskatīšana par iespēju atsākt angļu valodas 

nodarbības Jāņmuižas PII bērniem. (I.Jansone) 

10. T.K. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. (I.Jansone) 

11. Par adreses dzēšanu inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0205 003, 4260 

003 0205 004, 4260 003 0205 005, 4260 003 0205 006, 4260 003 0205 007, 4260 003 

0205 008,  4260 003 0205 009, 4260 003 0205 010, 4260 003 0205 012,  4260 003 0205 

013, “Attīrīšanas iekārtas”, Liepas pag., Priekuļu nov. (I.Jansone) 

12. Par adreses dzēšanu inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0359 001, 4264 

003 0359 002, “Dīķmalas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov. (I.Jansone) 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaundauguļi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. (I.Jansone) 

14. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta nekustamajiem īpašumiem „Lauka 

Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.(I.Jansone) 
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15. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. (I.Jansone) 

16. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 28.p.) (I.Jansone) 

17. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-31, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. (I.Jansone) 

18. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 21-31 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu. (I.Jansone) 

19. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 6-34, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. (I.Jansone) 

20. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-40, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. (I.Jansone) 

21. Par pašvaldības īpašuma Maija 3-89, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai. (I.Jansone) 

22. Par nekustamā īpašuma Meža ielā 18A, Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. (I.Jansone) 

23. Par Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

(I.Jansone) 

24. Par energoefektivitātes plāna apstiprināšanu pašvaldības ēkai Rūpnīcas iela 8, Liepa, 

Liepas pag., Priekuļu nov. (F. Puņeiko) 

25. Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” pirti (F. Puņeiko) 

26. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.K. (F.Puņeiko) 

27. Par siltumenerģijas maksas noteikšanu (F. Puņeiko) 

28. Par nekustamā īpašuma Meža ielā 18A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu (I.Jansone) 

29. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un nodošanu atsavināšanai (I.Jansone) 

30. Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju amata algām 

(I.Rumba) 

31. Par finansējumu RTU inženierzinātņu vidusskolai (I.Rumba) 

32. Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošie noteikumi Nr.12/2018 „Par 

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par 

Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. (I.Rumba) 

33. Par pašvaldības īpašuma Maija 2-48, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai (I.Jansone) 

34. Par pašvaldības īpašuma Maija 3-1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai (I.Jansone) 

35. Par grozījumiem  Priekuļu  novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku Atlīdzības  nolikumā (I.Jansone) 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības personāla speciāliste Daiga Rūķe. 

 

 

Piedalās – 

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

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

Māris Baltiņš, Ināra Roce. 
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Nepiedalās:  

Baiba Karlsberga – attaisnots iemesls; 

Sarmīte Orehova  – attaisnots iemesls.  
 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko    – izpilddirektors; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja;  

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Laura Prikule  – Administratīvās nodaļas vadītāja. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

1. Darba kārtību papildināt ar šādu darba kārtības jautājumu: 

1. Par izmaiņām Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas sastāvā. 

 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis,Anna 

Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Meža iela 

18A”, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. (I.Jansone) 

2. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 003 0300 un 4264 003 0299 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

3. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 001 0236 un 4264 001 0255 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

4. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 003 0297 un 4264 002 0103 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

5. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4294 003 0078 un 4294 004 0102 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

6. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4260 006 0145 un 4260 006 0173 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (I.Jansone) 

7. SIA Firmas “Pasāža” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu par 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0088 iznomāšanu. (I.Jansone) 

8. Biedrības “Sargiet bērnus” iesnieguma izskatīšana par telpu nomas līguma pagarināšanu. 

(I.Jansone) 

9. SIA “Valodu Vēstniecība” iesnieguma izskatīšana par iespēju atsākt angļu valodas 

nodarbības Jāņmuižas PII bērniem. (I.Jansone) 

10. T.K. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. (I.Jansone) 

11. Par adreses dzēšanu inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0205 003, 4260 

003 0205 004, 4260 003 0205 005, 4260 003 0205 006, 4260 003 0205 007, 4260 003 

0205 008,  4260 003 0205 009, 4260 003 0205 010, 4260 003 0205 012,  4260 003 0205 

013, “Attīrīšanas iekārtas”, Liepas pag., Priekuļu nov. (I.Jansone) 

12. Par adreses dzēšanu inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0359 001, 4264 

003 0359 002, “Dīķmalas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov. (I.Jansone) 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaundauguļi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. (I.Jansone) 
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14. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta nekustamajiem īpašumiem „Lauka 

Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.(J.Pētersons) 

15. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. (I.Jansone) 

16. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 28.p.) (I.Jansone) 

17. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-31, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. (I.Jansone) 

18. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 21-31 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu. (I.Jansone) 

19. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 6-34, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. (I.Jansone) 

20. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-40, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. (I.Jansone) 

21. Par pašvaldības īpašuma Maija 3-89, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai. (I.Jansone) 

22. Par nekustamā īpašuma Meža ielā 18A, Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. (I.Jansone) 

23. Par Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

(I.Jansone) 

24. Par energoefektivitātes plāna apstiprināšanu pašvaldības ēkai Rūpnīcas iela 8, Liepa, 

Liepas pag., Priekuļu nov. (F. Puņeiko) 

25. Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” pirti (F. Puņeiko) 

26. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.K. (F.Puņeiko) 

27. Par siltumenerģijas maksas noteikšanu (F. Puņeiko) 

28. Par nekustamā īpašuma Meža ielā 18A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu (I.Jansone) 

29. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un nodošanu atsavināšanai (I.Jansone) 

30. Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju amata algām 

(I.Rumba) 

31. Par finansējumu RTU inženierzinātņu vidusskolai (I.Rumba) 

32. Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošie noteikumi Nr.__/2018 „Par 

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par 

Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. (I.Rumba) 

33. Par pašvaldības īpašuma Maija 2-48, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai (I.Jansone) 

34. Par pašvaldības īpašuma Maija 3-1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai (I.Jansone) 

35. Par grozījumiem  Priekuļu  novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku Atlīdzības  nolikumā (I.Jansone) 

       36.Par izmaiņām Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās        

izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.  

 

1. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Meža iela 

18A”, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. 

(ziņo: I.Jansone)  
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        Dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam 

īpašumam “Meža iela 18A”, Priekuļi , Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. Pamatojoties uz Valsts 

zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un pašvaldības 

rīcībā esošo informāciju, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Zemes vienībai „Meža iela 18A”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 0,0845 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0682 ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods 

0101; 

2. Zemes vienība „Meža iela 18A”, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 4272 007 0682,  atrodas individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā. 

Pamatojoties uz 20. 06. 2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma  

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot: PAR- Atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis,Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  Priekuļu novada dome nolemj: 

    

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Priekuļu novada pašvaldības īpašumā esošam 

nekustamajam īpašumam „Meža iela 18A”, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 4272 007 0682, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4272 007 0682,  0,0845 ha platībā  

no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods 0101.  

uz – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, mērķa kods 0600.  

2. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 

tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar 

brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

 

2. 

Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 003 0300 un 4264 003 0299 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

    Dome izskata jautājumu   par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 003 0300 un 

4264 003 0299 apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Pamatojoties uz Valsts 

zemes dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Priekuļu novada dome 

konstatē: 

1. Ar Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu, protokols Nr.9-2008, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Dauguļi-Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0300  - 0,78 ha platībā, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0142  - 0,3 ha platībā, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4264 004 0143  - 0,23 ha platībā un noteikta zemes piekritība 

pašvaldībai. 

2. Ar Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu, protokols Nr.9-2008, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Dauguļi - Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0299  - 0,4 ha platībā un 

noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 
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3. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka par pašvaldības funkciju ceļu 

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums”, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 41. panta 2.daļu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 

“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot: PAR -13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

  1. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0299 nekustamajam 

īpašumam ar kadastra numuru 4264 003 0300, “Dauguļi - Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4264 003 0300, “Dauguļi-

Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā sastāv no četrām zemes vienībām, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0299  - 0,4 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4264 003 0300 – 0,78 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0142  - 0,3 

ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0143  - 0,23 ha platībā. 

3. Visām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa kods – 1101.   

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4264 003 0299, “Dauguļi-Smurģi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

5.  Lūgt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroju veikt izmaiņas 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

7.  Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

8.   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 

 

3. 

Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 001 0236 un 4264 001 0255 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

       

Dome izskata jautājumu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 001 0236 un 

4264 001 0255 apvienošanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.Pamatojoties uz Valsts zemes 

dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Priekuļu novada dome 

konstatē: 

1. Ar Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu, protokols Nr.9-2008, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Gubāti - Dzirkaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0236  - 1,47 ha platībā un 

noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

2. Ar Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu, protokols Nr.9-2008, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Gubāti - Dzirkaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
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kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0255  - 0,5 ha platībā un 

noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka par pašvaldības funkciju ceļu 

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums”, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 41. panta 2.daļu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 

“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot: PAR -13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0255 nekustamajam īpašumam ar 

kadastra numuru 4264 001 0236, “Gubāti - Dzirkaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4264 001 0236, “Gubāti - Dzirkaļi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā sastāv no divām zemes vienībām, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4264 001 0236  - 1,47 ha platībā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4264 001 0255 – 0,5 ha platībā. 

3. Abām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa kods – 1101.   

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4264 001 0255, “Gubāti - Dzirkaļi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Lūgt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroju veikt izmaiņas 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

7. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 

namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā 

īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

8.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā 

ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

 

4. 

Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 003 0297 un 4264 002 0103 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata jautājumu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4264 003 0297 un 4264 

002 0103 apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Pamatojoties uz Valsts zemes 

dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Priekuļu novada dome 

konstatē: 

 

1. Ar Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu, protokols Nr.9-2008, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Mārsnēni-Pintuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0297  - 3,0 ha platībā un 

noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

2. Ar Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu, protokols Nr.9-2008, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Mārsnēni - Pintuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
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kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 002 0103  - 2,0 ha platībā un 

noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka pašvaldības funkciju 

gādāt par ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums”, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 41. panta 2.daļu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 

“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot: PAR -13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

    

1. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 002 0103 nekustamajam īpašumam 

ar kadastra numuru 4264 003 0297, “Mārsnēni - Pintuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4264 003 0297, “Mārsnēni-Pintuļi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā sastāv no divām zemes vienībām, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4264 002 0103  - 2,00 ha platībā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4264 003 0297 – 3,00 ha platībā. 

3. Abām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa kods – 

1101.   

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4264 002 0103, “Mārsnēni-Pintuļi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Lūgt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroju veikt izmaiņas 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

7. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 

tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

8.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 

 

 

5. 

Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4294 003 0078 un 4294 004 0102 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata jautājumu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4294 003 0078 un 4294 

004 0102 apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Pamatojoties uz Valsts zemes 

dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Priekuļu novada dome 

konstatē: 

 

1. Ar Priekuļu novada domes 2013.gada 10.oktobra lēmumu Nr.24., protokols Nr.14, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Puķi - Dikļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kas 
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sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 003 0078  - 1,48 ha platībā un 

noteikta nekustamā īpašuma piekritība pašvaldībai. 

2. Ar Priekuļu novada domes 2013.gada 10.oktobra lēmumu Nr.24., protokols Nr.14, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Puķi - Dikļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 004 0102  - 0,88 ha platībā un 

noteikta nekustamā īpašuma piekritība pašvaldībai. 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka pašvaldības funkciju gādāt par ceļu 

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums”, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 41. panta 2.daļu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 

“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot: PAR -13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4294 004 0102 nekustamajam īpašumam 

ar kadastra numuru 4294 003 0078, “Puķi - Dikļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4294 003 0078, “Puķi – Dikļi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā sastāv no divām zemes vienībām, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4294 003 0078  - 1,48 ha platībā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4294 004 0102 – 0,88 ha platībā. 

3. Abām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa kods – 

1101.   

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4294 004 0102, “Puķi - Dikļi”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Lūgt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroju veikt izmaiņas 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

7. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 

tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

8. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 

 

 

6. 

Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4260 006 0145 un 4260 006 0173 

apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata jautājumu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 4260 006 0145 un 4260 

006 0173 apvienošanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Pamatojoties uz Valsts zemes 

dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Priekuļu novada dome 

konstatē: 
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1. Ar Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr.3.1.§,1.18., protokols 

Nr.11, ir izveidots nekustamais īpašums “Dukuļi – Vaives dzirnavas”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 006 0145  - 

1,83 ha platībā un noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

2. Ar Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr.3.1.§,1.16. 1.17., 

protokols Nr.11 ir izveidots nekustamais īpašums “Dukuļi - Vaive”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 006 0173  - 

0,22 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 006 0176  - 0,77 ha platībā 

un noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka par pašvaldības funkciju ceļu 

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums”, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 41. panta 2.daļu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 

“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot:  PAR -13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

    

1. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 006 0173 un zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4260 006 0176  nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4260 

006 0145, “Dukuļi – Vaives dzirnavas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4260 006 0145, “Dukuļi – Vaives 

dzirnavas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā sastāv no trīs zemes vienībām, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4260 006 0145  - 1,83 ha platībā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4260 006 0173 – 0,22 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4260 006 0176 – 0,77 ha platībā un inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 4260 006 0145 

001. 

3. Visām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa kods – 

1101.   

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4260 006 0173, “Dukuļi - Vaive”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Lūgt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroju veikt izmaiņas 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

7. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 

tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

8.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 
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7. 

SIA Firmas “Pasāža” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu par 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0088 iznomāšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA Firmas “Pasāža”, reģistrācijas Nr. 49503002524, 

juridiskā adrese „Skaistlauki”, Raunas pagasts, Raunas novads, 2018.gada 27.augusta 

iesniegumu (reģ.28.08.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-2579) par zemes nomas 

līguma pagarināšanu par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0088 iznomāšanu uz 

diviem gadiem.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0088, zemes īpašuma kopplatība 0,5 

ha,  ir valsts brīvo zemju fonds. 

2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0088, iznomāšanu uz diviem 

gadiem 0,5 ha kopplatībā, noslēgts zemes nomas līgums 2017.gada 2.janvārī ar SIA 

Firmu “Pasāža”.  

3. Pamatojoties uz “Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 1.punktu un 2.punktu rezerves 

zemju pārvaldītājs ir vietējā pašvaldība un tai ir tiesības šo zemes gabalu iznomāt līdz 

brīdim, kad Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu par tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

valsts vai pašvaldības vārda.  

4. Neviena cita persona nomāt zemes vienību nav pieteikusies.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, atklāti balsojot: 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis,Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Pagarināt nomas līguma termiņu SIA Firmai „Pasāža”, juridiskā adrese  „Skaistlauki”, 

Raunas pagasts, Raunas novads, par zemes vienības ar kadastra Nr.4264 005 0088, 

īpašumā ar nosaukumu “Zeme reformas pabeigšanai”, Mārsnēnu pagastā,  0,5 ha platībā, 

iznomāšanu. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi vai līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir izdevis 

rīkojumu ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0088  zemesgrāmatā 

uz valsts vārda. 

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

vērtības gadā, bet ne mazāku par 28 euro gadā. 

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. Atbildīgā par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja 

I.Jansone.  

8. Lēmumu nosūtīt SIA „Pasāža”  uz adresi –  „Skaistlauki”, Raunas pagasts, Raunas 

novads, LV-4131. 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā.  
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8. 

Biedrības “Sargiet bērnus” iesnieguma izskatīšana par telpu nomas līguma pagarināšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata biedrības “Sargiet bērnus”, reģistrācijas numurs 

40008266638, valdes priekšsēdētājas (vārds, uzvārds) 2018.gada 28.augusta iesniegumu 

(reģ.30.08.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-2633) par telpu Maija ielā 4-106, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nomas līguma pagarināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. 2017.gada 27.jūlijā LR Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta biedrība “Sargiet bērnus” kā 

nodokļu maksātāja ar mērķi aizstāvēt jebkura bērna intereses, informēt un izglītot 

sabiedrību, rīkojot dažādus pasākumus, aktivitātes, lekcijas par bērnu tiesībām, to 

ievērošanu, pārkāpumiem, veicināt sabiedrības iecietību un izpratni par sociāli 

neaizsargāto grupu vajadzībām un nepieciešamību tās aizstāvēt. 

2. Par neapdzīvojamo telpu Maija ielā 4-106, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar 

kopējo platību 52,1 m2, ar biedrību “Sargiet bērnus” ir noslēgts telpu nomas līgums līdz 

2018.gada 31.augustam. 

3. Maksājumu parādu par minēto nedzīvojamo telpu nomu un komunālajiem 

pakalpojumiem biedrībai nav. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 76.panta 6.punkts nosaka, ka pašvaldības ekonomiskais 

pamats ir manta, tai skaitā finanšu resursi, kas veidojas no ieņēmumiem no pašvaldības 

īpašuma apsaimniekošanas.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu un Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 6.4.punktu, 18.punktu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis,Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, 

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

Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav , Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt neapdzīvojamās telpas Maija ielā 4-106, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

ar kopējo platību 52,1 m2, biedrībai “Sargiet bērnus”, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs 40008266638, adrese Maija iela 4-106, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

biedrības darbības nodrošināšanai. 

2. Nomas maksu noteikt 12,24 EUR bez PVN mēnesī. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31. augustam ar 

tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu. 

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

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

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. Lēmumu nosūtīt biedrībai “Sargiet bērnus” uz adresi – Maija iela 4-106, Liepa, Liepas  

pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar 

brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 
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9. 

SIA “Valodu Vēstniecība” iesnieguma izskatīšana par iespēju atsākt angļu valodas 

nodarbības Jāņmuižas PII bērniem. 

( ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Valodu Vēstniecība”, reģistrācijas nr. 40003335882, 

juridiskā adrese Republikas iela 12, Liepāja, LV- 3401, 2018.gada 10.septembra iesniegumu par 

iespēju atsākt angļu valodas nodarbības Jāņmuižas PII bērniem.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1.Priekuļu novada pašvaldība ar SIA “Valodu Vēstniecība” 2016.gadā un 2017.gadā ir 

noslēgusi neapdzīvojamo telpu nomas līgumu nodarbību telpai Jāņmuižas pirmsskolas 

izglītības iestādē, Sporta ielā 3, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, lai 

nodrošinātu angļu valodas nodarbības Jāņmuižas PII bērniem. 

2.Nomas līgums tika noslēgts uz laiku līdz 2018.gada 31.maijam. 

3.Angļu valodas nodarbībām iznomājamo telpu kopējā platība ir 69,9 m2. 

4.Nomniekam nav parādsaistību ar Priekuļu novada pašvaldību.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu un Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4.punktu, 18.punktu un 3.nodaļu, atklāti balsojot: PAR -13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1.Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Valodu Vēstniecība”, reģistrācijas nr. 

40003335882, juridiskā adrese Republikas iela 12, Liepāja, LV- 3401, angļu valodas 

nodarbību nodrošināšanai Jāņmuižas PII bērniem, uz iepriekš noslēgtā nomas līguma 

nosacījumiem. 

2.Iznomājamā telpa atrodas Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Sporta ielā 3, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, telpas kopējā platība 69,9 m2. 

3.Noteikt nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.maijam. 

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

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

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

paziņošanas dienas.  

7.Atbildīgā par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja I.Jansone.  

8.Lēmumu nosūtīt SIA “Valodu Vēstniecība”, Republikas ielā 12, Liepāja, LV- 3401. 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā 

ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā.  

 

 

10. 

T.K. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata T.K.,” personas kods”, 2018.gada 5.septembra iesniegumu 

(reģ.05.09.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-2702) par zemes 
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nomas līguma pagarināšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0144, “Zeme pie 

Bērzkalniem”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 1,6 ha kopplatībā iznomāšanai.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1.Ar T.K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0144, “Zeme pie 

Bērzkalniem”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 1,6 ha platībā nomu ir noslēgts zemes 

nomas līgums no 2013.gada 29.jūlija līdz 2018.gada 29.jūlijam. 

2.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0144, “Zeme pie Bērzkalniem”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības kopplatība 1,6 ha, ir pašvaldības īpašums, 

reģistrēts Liepas pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma nr.100000510144. 

3.Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka :“Lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”.  

4.Minētās zemes vienības iznomāšana nav pretrunā pašvaldības interesēm un līdz šim 

nomnieks ir labticīgi pildījis nomas līguma nosacījumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, atklāti balsojot: 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

10. Pagarināt T.K., “personas kods”,  nomas līguma termiņu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4260 005 0144, ar nosaukumu “Zeme pie Bērzkalniem”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā,  1,6 ha platībā iznomāšanu no 2018.gada 30.jūlija. 

11. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 29.jūlijam. 

12. Nomas maksu noteikt saskaņā ar iepriekšējā nomas līguma nosacījumiem, bet ne mazāk 

kā 28,00 euro gadā. 

13. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu.  

14. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt vienošanos par zemes nomas 

līguma pagarināšanu.  

15. Lēmums zaudē spēku, ja vienošanās netiek noslēgta mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

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

17. Lēmumu nosūtīt T.K. uz iesniegumā norādīto adresi. 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā.  

 

 

11. 

Par adreses dzēšanu inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0205 003, 4260 003 

0205 004, 4260 003 0205 005, 4260 003 0205 006, 4260 003 0205 007, 4260 003 0205 008,  

4260 003 0205 009, 4260 003 0205 010, 4260 003 0205 012,  4260 003 0205 013, “Attīrīšanas 

iekārtas”, Liepas pag., Priekuļu nov. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām pašvaldības 

inženierbūvēm, tām piešķirtajām adresēm. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas pašvaldībai piederošas 

inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0205 003 (rupjo frakciju nosēdbaseins), 

4260 003 0205 004 (vertikālais pirmreizējais nosēdbaseins), 4260 003 0205 005 

(vertikālais pirmreizējais nosēdbaseins), 4260 003 0205 006 (aerotenks), 4260 003 0205 

007 (aerotenks), 4260 003 0205 008 (aerotenks), 4260 003 0205 009 (vertikālais 

nosēdbaseins), 4260 003 0205 010 (vertikālais nosēdbaseins), 4260 003 0205 012 

(vertikālais nosēdbaseins), 4260 003 0205 013 (vertikālais nosēdbaseins), kurām ar 

Priekuļu novada domes 17.09.2009. lēmumu piešķirta adrese “Attīrīšanas iekārtas”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā.  

2. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas  noteikumi” 

2.punkts nosaka, kas ir adresācijas objekti. Inženierbūves adresācijas objektu sarakstā nav 

iekļautas.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2012. gada 10.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

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

atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis,Anna Broka, 

Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav,   Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Dzēst adresi “Attīrīšanas iekārtas”, Liepas pag., Priekuļu novads, inženierbūvēm ar 

kadastra apzīmējumu 4260 003 0205 003 (rupjo frakciju nosēdbaseins), 4260 003 0205 

004 (vertikālais pirmreizējais nosēdbaseins), 4260 003 0205 005 (vertikālais pirmreizējais 

nosēdbaseins), 4260 003 0205 006 (aerotenks), 4260 003 0205 007 (aerotenks), 4260 003 

0205 008 (aerotenks), 4260 003 0205 009 (vertikālais nosēdbaseins), 4260 003 0205 010 

(vertikālais nosēdbaseins), 4260 003 0205 012 (vertikālais nosēdbaseins), 4260 003 0205 

013 (vertikālais nosēdbaseins). 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

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

 

12. 

Par adreses dzēšanu inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0359 001, 4264 003 

0359 002, “Dīķmalas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām inženierbūvēm, tām 

piešķirtajām adresēm. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas pašvaldības 

inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0359 001 (nostādināšanas dīķi ar dabisku 

pamatni), 4264 003 0359 002 (dzelzsbetona nosēdbaseins), kurām ar Mārsnēnu pagasta 

padomes 30.10.2008. lēmumu piešķirta adrese “Dīķmalas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., 

Priekuļu nov.  

2. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas  noteikumi” 

2.punkts nosaka, kas ir adresācijas objekti. Inženierbūves adresācijas objektu sarakstā nav 

iekļautas.  

Pamatojoties uz 2012. gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 

8. decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”,  atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, 
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Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, 

Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav,   Priekuļu novada dome nolemj: 

 

1. Dzēst adresi “Dīķmalas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Priekuļu novads, inženierbūvēm ar 

kadastra apzīmējumu 4264 003 0359 001 (nostādināšanas dīķi ar dabisku pamatni), 4264 

003 0359 002 (dzelzsbetona nosēdbaseins). 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

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

 

13. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaundauguļi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.P., “personas kods”, iesniegumu (10.09.2018., Nr.3-9/2018-

2788) par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaundauguļi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0099 sadalīšanu, atdalot 

divas neapbūvētas zemes vienības orientējoši 5.4ha platībā. Iesniegumam ir pievienota zemes 

robežu plāna kopija ar plānoto dalījuma shēmu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka nekustamā īpašuma 

„Jaundauguļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4264 003 0099), sastāvoša no 

vienas zemes vienības, dzīvojamās mājas un divām nedzīvojamām ēkām, īpašuma tiesības 

nostiprinātas zemesgrāmatā V.P., Mārsnēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 

5780. 

Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

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

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot:     

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

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

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4264 003 0099), paredzot sadalīt īpašumā 

ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0099 trīs atsevišķās zemes 

vienībās, atbilstoši pievienotajai shēmai; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. Atdalīto neapbūvēto zemes vienību platības orientējoši 2.5ha un 2.9ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. Precizēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamo īpašumu lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 

2.3. Gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumi vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājumu kopijas; 

2.4. Projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajām zemes vienībām no 

pašvaldības ceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.5. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no divām 

atdalītajām, neapbūvētajam zemes vienībām, paredzēt jaunu nosaukumu, ko 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

2.6. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no jauna izveidotajām zemes vienībām 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 
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3. Apbūvētajai zemes vienībai saglabājas nosaukums ,,Jaundauguļi”, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads;  

4. Lēmumu nosūtīt V.P. uz iesniegumā norādīto adresi. 

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

 

14. 

Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta nekustamajiem īpašumiem „Lauka 

Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Novada dome novada izskata zemes ierīkotājas (vārds, uzvārds), elektroniski iesūtītu 

iesniegumu (10.09.2018., Nr.3-9/2018-2787), par zemes ierīcības projekta nekustamajiem 

īpašumiem „Lauka Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu, kuru 

ar drošu elektronisko parakstu 2018-09-21 20:28:37 EEST ir parakstījusi zemes ierīkotāja (vārds, 

uzvārds). 

 Priekuļu pagasta padome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 

006 0330) ar kopējo platību 10.6ha, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4272 006 0197, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā Jānim 

Krastiņam Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3965; 

2. Nekustamā īpašuma „Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 006 

0229) ar kopējo platību 2.62ha, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4272 006 0229 un piecām ēkām, īpašuma tiesības nostiprinātas 

zemesgrāmatā biedrībai ,,Vidzemes Aeroklubs” Priekuļu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0024 7461; 

3. 2017. gada 28.septembrī Priekuļu novada dome pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0197 atdalīja apbūvētu zemes vienību 

1.1ha platībā un izveidoja jaunu nekustamo īpašumu ,,Jaunkrastiņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā 

4. Priekuļu novada dome 2017.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu „Par zemes ierīcības – 

robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem „Lauka Jēkuļi” un ,,Spārni”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” (prot.Nr.12, p.10.), saskaņā ar kuru paredz atdalīt no 

nekustamajā īpašumā „Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0197 neapbūvētu zemes vienību, un 

pievienot to nekustamajā īpašumā „Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0229, pārkārtojot zemes 

vienību savstarpējās robežas; 

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

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

 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, LR MK 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis,Anna 

Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav,   

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Lauka Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Projekts paredz pārkārtot 
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nekustamajā īpašumā ,,Lauka Jēkuļi” Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0197 atlikušās daļas un nekustamajā īpašumā 

,,Spārni” Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4272 006 0229 savstarpējo robežu; 

2. Pēc robežu pārkārtošanas nekustamais īpašums ,,Lauka Jēkuļi” Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāv no trīs zemes vienībām; 

2.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0343 – Nr.1 zemes ierīcības projektā, 

platība 1.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

2.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0350 – Nr.4 zemes ierīcības projektā, 

platība 1.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

2.3. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0351 – Nr.5 zemes ierīcības projektā, 

platība 5.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā 

2.4. visu nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes vienību zemes lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

3. Pēc robežu pārkārtošanas nekustamais īpašums ,,Spārni” Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāv no vienas zemes vienības un četrām ēkām; 

3.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0352 – Nr.3 zemes ierīcības projektā, 

platība 4.32ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķi: 2.62ha platībai – lidlauku apbūve (1102), 1.70ha – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0201); 

4. Lēmumu nosūtīt (vārds, uzvārds) Pļavas ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, un VZD 

Vidzemes reģionālajai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā, LV–4201. 

 

15. 

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata R.Š., ”personas kods”, iesniegumu (17.09.2018., Nr.3-9/2018-

2892) par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam īpašumam “Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, (kadastra numurs 4264 001 0030).  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma “Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kadastra numurs 

4264 001 0030) sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 004 

0319 un četrām būvēm, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā R.Š., Mārsnēnu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0003 6948; 

2. R. Š. lūdz mainīt nosaukumu un adresi nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4264 001 0030), piešķirot jaunu nosaukumu “Vilciņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, atklāti balsojot:  PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, 

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

Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav,   Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra 

numuru 4264 001 0030, piešķirt jaunu nosaukumu „Vilciņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā; 

2. Nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 4264 001 0030 ietilpstošajām četrām būvēm 

piešķirt jaunu adresi “Vilciņi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129; 

3. Adrešu reģistrā dzēst adresi „Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4129; 
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4. Lēmumu nosūtīt R.Š. uz iesniegumā norādīto adresi  un VZD Vidzemes reģionālajai 

nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

5. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 

tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 

 

 

16. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 28.p.) 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Novada dome novada izskata B.M., ”personas kods”, iesniegumu (13.09.2018., reģ.Nr.3-

9/2018-2839) par nepieciešamību precizēt Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumu 

(prot.Nr.9, 28.p.) „Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu”, norādot, ka no jauna izveidotās zemes vienības veidos 

jaunus nekustamos īpašumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, atklāti balsojot:  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET 

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

1. Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmuma (prot.Nr.9, 28.p.) 2.punktu izteikt 

sekojošā redakcijā: ,,2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 004 0246 – Nr.2 zemes ierīcības 

projektā, piešķirt nosaukumu ,,Vidus Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”; 

2. Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmuma (prot.Nr.9, 28.p.) 3.punktu izteikt 

sekojošā redakcijā: ,,3. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 004 0247 – Nr.3 zemes ierīcības 

projektā, piešķirt nosaukumu ,,Meža Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”; 

3. Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmuma (prot.Nr.9, 28.p.) 4.punktu izteikt 

sekojošā redakcijā: ,,4. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4272 004 0245 – Nr.1 zemes ierīcības projektā, dzīvojamās ēkas un 

divām palīgceltnēm, saglabājas nosaukums ,,Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā”; 

4. Lēmumu nosūtīt B.M. uz iesniegumā norādīto adresi, un VZD Vidzemes reģionālajai 

nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā, LV–4201. 

5. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 

tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 
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17. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-31, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz J.Z., ”personas kods”, 2018.gada 27.augusta iesniegumu 

(reģ.27.08.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-2559) par dzīvokļa 

īpašuma Rūpnīcas iela 21-31, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniekam J.Z. 

un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder īpašums ar kadastra numuru 4260 900 0857, ar 

kadastra apzīmējumu 4260 003 0211 001 031, 43,5 m2 platībā, kopīpašuma 

domājamā daļa no zemes 435/21497, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Rūpnīcas ielā 21-31. Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas 

zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.170 31.  

2. Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 1987.gada 12.oktobrī ar J.Z.,” personas kods” . 

3. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto 

nekustamo īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. Īres un komunālo maksājumu 

parādu īrniecei nav. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daļas otro punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, atklāti 

balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Rūpnīcas iela 

21-31, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 900 0857, tirgus 

novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 21-31, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4260 900 0857, atsavināt J.Z., 

“personas kods” , Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

4. Lēmumu nosūtīt J.Z. uz iesniegumā norādīto adresi. 

5. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa  likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

 

18. 

Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 21-31 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.Z., ” personas kods”, (adrese), 2018.gada 27.augusta 

iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ar tam 
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piekrītošo zemes gabala domājamo daļu Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 

21-31, kuru iesniedzējs īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Dzīvoklis Nr.31, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas 

ielā 21, ir Priekuļu novada pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas 

2012.gada 28.jūnijā Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.170 31. 

2. Īpašums ir 2-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 43,5 m2 (dzīvojamo telpu platība – 

32,3 m2, palīgtelpu platība 11,2 m2) un 435/21497 kopīpašuma domājamām daļām no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

3. J.Z. ir dzīvokļa īrnieks, tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

4. Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība – 3 634,46 EUR, tirgus vērtība – 3 400,00 

EUR. 

5. Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Priekuļu novada pašvaldība ir veikusi 

pakalpojuma samaksu 90,75 EUR. 

6. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm. 

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, J.Z. 

atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada  dome  nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.31, kas atrodas Priekuļu 

novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 21. 

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

Nr.31, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 21, nosacīto cenu 

3 490,75 EUR. 

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

īrniekam J.Z., ” 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. J.Z. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

7. Lēmumu nosūtīt J.Z. uz iesniegumā norādīto adresi. 

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

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

LV-4201. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

19. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 6-34, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata  A.B., ”personas kods”, 2018.gada 14.augusta iesniegumu 

(reģ.14.08.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-2401) par dzīvokļa 
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īpašuma Pāvila Rozīša iela 6-34, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniekam 

A.B. un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder īpašums ar kadastra numuru 4260 900 0881, ar 

kadastra apzīmējumu 4260 003 0243 001 034, 25,7 m2 platībā, kopīpašuma domājamā 

daļa no zemes 257/19884, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Pāvila 

Rozīša ielā 6-34. Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas zemesgrāmatā, 

nodalījuma Nr.209 34.  

2. Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 1993.gada maijā ar A.B.,” personas kods”. 

3. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto 

nekustamo īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams 

pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. Īres un komunālo maksājumu parādu 

īrniecei nav. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daļas otro punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, atklāti 

balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1.  Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Pāvila Rozīša 

iela 6-34, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 900 0881, 

tirgus novērtējumu. 

2.  Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Pāvila Rozīša iela 6-34, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4260 900 0881, atsavināt A.B., 

”personas kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3.  Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

4.  Lēmumu nosūtīt A.B. uz iesniegumā norādīto adresi. 

5.  Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa  likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc 

tā nodošanas pastā. 

 

 

20. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-40, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata  L.K., ”personas kods”, 2018.gada 29.augusta iesniegumu 

(reģ.29.08.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-2605) par dzīvokļa 

īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-40, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniecei 

L.K. un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1.  Priekuļu novada pašvaldībai pieder īpašums ar kadastra numuru 4260 900 0876, ar 

kadastra apzīmējumu 4260 003 0221 001 040, 45,0 m2 platībā, kopīpašuma domājamā 

daļa no zemes 450/40354, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Pāvila 
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Rozīša ielā 4-40. Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas zemesgrāmatā, 

nodalījuma Nr.146 40.  

2.  Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 2014.gada 20.oktobrī ar L.K., ”personas kods”  

3.  Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto 

nekustamo īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams 

pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4.  Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. Īres un komunālo maksājumu 

parādu īrniecei nav. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daļas otro punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, atklāti 

balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1.Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Pāvila Rozīša 

iela 4-40, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 900 0876, 

tirgus novērtējumu. 

2.Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Pāvila Rozīša iela 4-40, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4260 900 0876, atsavināt L.K., 

”personas kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3.Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

4.Lēmumu nosūtīt L.K. uz iesniegumā norādīto adresi. 

5.Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa  likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc 

tā nodošanas pastā. 

 

21. 

Par pašvaldības īpašuma Maija 3-89, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.K., “personas kods”, 2018.gada 3.septembra iesniegumu 

(reģ.03.09.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-2658) par dzīvokļa 

īpašuma Maija iela 3-89, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniecei V.K. un 

izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1.Priekuļu novada pašvaldībai pieder īpašums ar kadastra numuru 4260 900 0968, ar 

kadastra apzīmējumu 4260 003 0240 001 089, 53,1 m2 platībā, kopīpašuma domājamā 

daļa no zemes 524/51249, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 

3-89. Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas zemesgrāmatā, nodalījuma 

Nr.190 89.  

2.Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 1993.gada 4.maijā ar V.K.,” personas kods” . 

3.Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto 

nekustamo īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams 

pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
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4.Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. Īres un komunālo maksājumu parādu 

īrniecei nav. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daļas otro punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, atklāti 

balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1.     Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Maija iela 

3-89, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 900 0968, tirgus 

novērtējumu. 

2.     Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Maija iela 3-89, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4260 900 0968, atsavināt V.K., 

”personas kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3.     Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

4.     Lēmumu nosūtīt V.K. uz iesniegumā norādīto adresi. 

5.     Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa  likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc 

tā nodošanas pastā. 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma Meža ielā 18A, Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora F.Puņeiko 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Meža iela 18A, Priekuļi,  Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, nodošanu atsavināšanai izsolē.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, kadastra apzīmējums 4272 007 

0682, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,0845 ha platībā, kas atrodas Meža ielā 18A, 

Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Īpašums nostiprināts 30.06.2004. 

Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekuļu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā  Nr.100000141512. 

2. Nekustamam īpašumam Meža iela 18A, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., kadastra 

Nr. 4272 007 0682, noteikts zemes lietošanas mērķis –(0600) neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme. 

3. Nekustamā īpašuma Meža iela 18A, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., kadastra Nr. 

4272 007 0682, nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto 

nekustamo īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams 

pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās 

atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 

,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas 
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personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita 

institūcija (amatpersona) kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. 

5. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

6. 2018.gada 20.septembrī Tautsaimniecības komiteja pieņēmusi lēmumu minēto objektu 

nodot atsavināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un 

otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot:         

PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis,Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu Meža iela 18A, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, īpašuma kadastra numurs 4272 007 0682, kas sastāv 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0682, 0,0845 ha platībā. 

2. Pasūtīt nekustamā īpašuma Meža iela 18A, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

īpašuma kadastra numurs 4272 007 0682,  novērtējumu. 

3. Pēc īpašuma novērtējuma saņemšanas, nekustamam īpašumam Meža iela 18A, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, sagatavot izsoles noteikumus.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada izpilddirektors F.Puņeiko. 

5. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201. 

 

23. 

Par Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata iesniegtos Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas noteikumu projektu. 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka bibliotēkas 

lietošanas noteikumus apstiprina bibliotēkas dibinātājs, atklāti balsojot: PAR - 13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, 

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

Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas noteikumus. (Noteikumi pielikumā 

Nr.6) 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas vadītāja B.Sausiņa. 
 

 

 

24. 

Par energoefektivitātes plāna apstiprināšanu pašvaldības ēkai Rūpnīcas iela 8, Liepa, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

2018.gada 6.septembra iesniegumu (reģ.06.09.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-

2716) par  energoefektivitātes plāna apstiprināšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

Latvijas Republikas Nacionālais attīstības plāns, kas izstrādāta saskaņā ar Attīstības 

plānošanas likumu, nosaka valsts attīstības mērķus, un sasniedzamos rezultātus, kā arī rīcības 

virzienus katrā prioritātē, sasniedzamos politikas rezultātus un atbildīgās institūcijas. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam nosaka prioritāros ilgtermiņa 

rīcības virzienus, tajā skaitā pasākumu plānu enerģētiskajā drošībā un neatkarībā, kuru iespējams 

sasniegt, vispirms uzlabojot energoefektivitāti, palielinot vietējo atjaunojamo enerģijas resursu 

īpatsvaru enerģētikā, diversificējot energoresursu un enerģijas piegādes avotus un samazinot 

enerģijas importu.  

 Energoefektivitātes pasākumi ietver pašvaldību energoplānu izstrādi, paredzot kompleksus 

pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem. 

Pamatojoties uz 2018.gada 19.marta rīkojumu Nr. 3-5/2018-3 ir izstrādāts Priekuļu novada 

pašvaldības energoefektivitātes plāns pašvaldības ēkai Rūpnīcas ielā 8, Liepa, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads. 

Plāna izstrāde atbilsts Priekuļu novada Attīstības programmai 2015.-2021. gadam, 

4.sadaļai – Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt energoefektivitātes plānu pašvaldības ēkai Rūpnīcas ielā 8, Liepa, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads. 

2. Lēmumu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam uz adresi – Jāņa Poruka iela 8 – 108 

kab., Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

 

25. 

Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” pirti 

( ziņo F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata  Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” vadītājas T. 

Kurzemnieces 2018. gada 27. augusta ziņojumu par ugunsgrēku muzeja pirtī 2018. gada 24. 

augustā un Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 20. septembra sēdes lēmumu  Nr. 11. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldības īpašumā atrodas Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs 

“Kalāči”, kas ir nozīmīgs novada kulturvēsturiskais objekts; 

2. 2018. gada 24. augustā Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” pirtī notika 

ugunsgrēks, kā rezultātā pirts ir pilnībā nodegusi. Pirts ir būtiska Eduarda Veidenbauma 

memoriālā muzeja “Kalāči” kompleksa sastāvdaļa; 

3. 2018. gada 5. septembrī ir sagatavota pirts ēkas atjaunošanas tāme, saskaņā ar ko 

atjaunošanas darbu izmaksas noteiktas 20489.56 EUR bez PVN apmērā (pielikums Nr.5); 

4. 2018. gada 5.septembŗī ir sagatavota pirts ēkas konservācijas tāme, saskaņā ar ko darbu 

izmaksas noteiktas 635.93 EUR bez PVN apmērā; 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

15.panta pirmās daļas 5. punktu; 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot:       PAR - 13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Konceptuāli atbalstīt Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” pirts atjaunošanu; 

2. Pēc saskaņošanas ar AAS “Balta” veikt pirts konservāciju, to sākotnēji veicot par budžeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi R. Saļmo. 

                    

 

26. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.K. 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

 Priekuļu novada dome izskata N.V., ”personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

braukšanas maksas atvieglojumu viņas meitai A.K.. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka A.K., “ (personas dati). 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 

10.-12.klase), ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas 

saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kura atrodas cita 

novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto 

sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes 

maršrutos. 

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

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

kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 24.septembra (protokols Nr._) 

lēmumu, atklāti balsojot:  PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis,Anna 

Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1.    Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2018./2019.mācību gadā Liepas 

pagastā dzīvojošai izglītojamai A.K.,, maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa. 

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

 

 

 

27. 

Par siltumenerģijas maksas noteikšanu  

( ziņo : F.Puņeiko) 

 

         Dome izskata jautājumu par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļos. 

         Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko informē par nepieciešamību 

apstiprināt jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Priekuļu ciemā, jo pašreizējais 

tarifs nesedz faktiskās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, ir būtiski palielinājusies šķeldas cena. 

izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un Priekuļu novada domes  Finanšu komitejas 

2018.gada 25.septembra protokolu Nr.9 lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta d) apakšpunktu, atklāti balsojot:  PAR - 

13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace 

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 47,54 

EUR/MWh bez PVN. 



28 

 

2. Šī lēmuma 1.punktā minētais tarifs stājas spēkā 2018. gada 1. novembrī. 

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

 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma Meža ielā 18A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora Fjodora 

Puņeiko  iesniegto pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 18A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 007 0682, izsoles noteikumu projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:  

1. Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10., p.22) 

pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu – Meža ielā 18A, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 007 0682, nodots atsavināšanai izsolē. 

2. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko uzdots izstrādāt izsoles 

noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

3. Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles noteikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši ,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

10.pantam, atklāti balsojot: PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1.     Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Meža iela 18A, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 007 0682, izsoles noteikumus. 

(Izsoles noteikumi pielikumā).  

2.      Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

29. 
Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un nodošanu atsavināšanai 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome, izskatot G.Z., ”personas kods”, 2018. gada 21.septembra 

iesniegumu, reģistrētu Priekuļu novada pašvaldības Mārsnēnu pagasta pārvaldē 2018.gada 

21.septembrī Nr.3-9/2018-2957, kurā iesniedzējs lūdz atsavināt nekustamo īpašumu „Līvas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 

003 0226  2,15 ha kopplatībā, konstatē: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Līvas”, Mārsnēnu pagastā,    

Priekuļu novadā, kadastra numurs 4264 003 0377, reģistrēts Mārsnēnu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā 03.05.2018., nodalījuma nr.100000577831. 

2.  Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta otrā daļa nosaka, ka persona, kurai zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā (2. punktā) minētajos 

gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. 

3.    Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 4.daļas 8.punktā ir noteikts, ka 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un 

par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

4.    2016. gada 13.aprīlī G.Z. ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar Priekuļu novada pašvaldību 

par zemes vienības „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 

4264 003 0226 nomu. Zemes nomas līgums ir spēkā līdz 2026. gada 13.aprīlim. 

 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļas 2.punktu, uz Latvijas Republikas 

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 1.daļu un 4.daļas 8.punktu, 

5.panta 1.daļu un 5.daļu, 8.panta 2.daļu, 37.panta 1.daļas 4punktu, atklāti balsojot:  PAR - 13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas Nekustamā 

īpašuma speciālistei Līgai Sarmai Berovskai pasūtīt zemes vienības „Līvas”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4264 003 0226, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, zemes vienību „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4264 003 0226, atsavināt G.Z., ”personas kods”, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas Nekustamā 

īpašuma speciālistei Līga Sarma Berovska. 

4. Lēmumu nosūtīt G.Z. uz iesniegumā norādīto adresi. 

5. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa  likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 

  

 

30. 

Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju amata algām. 

(ziņo: I.Rumba) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada  pašvaldības izglītības 

iestāžu direktoru un vadītāju amata algām. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 13.punktu, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, 2016.gada 5.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksa noteikumi”, 2016.gada 5.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs” , 2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības 

iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) 

finansēšanas kārtība”, Priekuļu novada domes 2016.gada 22.septembra noteikumiem „Valsts 

budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales kārtība pedagogu 

darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs” 2.7., 2.9.punktu, Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2018.gada 25.septembra lēmumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot:  PAR - 13 

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

Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt: 

1.1. Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem šādas amata algas, 

kuras tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta: 

 

Nr.p.k. 

 

Izglītības iestāde 

 

Izglītojamo 

skaits 

01.09

.2018

. 

Finansējuma avots 

Mērķdotācija Pašvaldība 

Mēneša darba alga (EUR)  

1.1.1. Priekuļu novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādes Mežmaliņa 

vadītāja 

 

151 

 

 

  

1140 

 

 

1.1.2. Priekuļu novada 

Jāņmuižas pirmsskolas 

izglītības iestādes 

vadītāja 

 

103 

 

 

 

 

 

1115 

 

 

1.1.3. Priekuļu novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādes Saulīte vadītāja 

 

150 

 

  

1140 

 

1.1.4. Veselavas pirmsskolas 

izglītības iestādes 

vadītāja 

 

51 

 

1188 (990 

euro + 

piemaksa 

20%) 

 

 

 

1.2. Priekuļu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem šādas amata 

algas, kuras tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas: 

 

Nr.p.k. 

 

Izglītības iestāde 

 

Izglītojamo 

skaits 

01.09.2018. 

Finansējuma avots 

Mērķdotācija Pašvaldība 

Mēneša darba alga (EUR)  

1.2.2. Priekuļu novada 

Priekuļu 

vidusskola

s direktore 

 

437 

 

1695 

 

1.2.3. Priekuļu novada 

Liepas 

pamatskolas 

direktore 

 

150 

 

1210 

 

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

 

 

31. 

Par finansējumu RTU inženierzinātņu vidusskolai 

(ziņo I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par finansējumu RTU inženierzinātņu 

vidusskolai. Izskatījusi RTU inženierzinātņu vidusskolas vēstuli (saņemta 13.09.2018. Reģ. Nr. 

3-4/2018-28366) un ņemot vērā Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu “Pašvaldības 

kompetence izglītībā. Uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu 



31 

 

finansēšanā”, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 25.septembra lēmumu 

(protokols Nr.9), atklāti balsojot:  PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav , Priekuļu novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt  RTU inženierzinātņu vidusskolai finansējumu 2018/2019. mācību gadā  

audzēknes (vārds, uzvārds)  izglītošanai 50% apmērā no izmaksām par vienu izglītojamo 

mēnesī. 

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

 

 

 

32. 

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra Saistošie noteikumi Nr.12/2018 „Par 

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Priekuļu 

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. 

( ziņo : I.Rumba) 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 2.punktu un 46.pantu, 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Priekuļu novada dome iepazinusies ar Finanšu komitejas 2018.gada 25.septembra lēmumu 

(protokols Nr.9), un atklāti balsojot PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav , Priekuļu novada dome nolemj: 

   Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2018 „Par Priekuļu novada budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) šādus grozījumus:  

1.1. Izteikt minēto noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā: 

„2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 684 422 euro apmērā, 1.pielikums”. 

1.2. Izteikt minēto noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: 

 „2.2. pamatbudžetu izdevumus 11 874 291 euro apmērā, 2.pielikums”. 

1. Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

2. Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums). 

3. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 
 

 

33. 

Par pašvaldības īpašuma Maija 2-48, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.A.B., ”personas kods”, 2018.gada 19.septembra 

iesniegumu (reģ.19.09.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-2932) 
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par dzīvokļa īpašuma Maija iela 2-48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu 

īrniecei I.A.B. un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder īpašums ar kadastra numuru 4260 900 0952, ar 

kadastra apzīmējumu 4260 003 0239 001 048, 25,6 m2 platībā, kopīpašuma 

domājamā daļa no zemes 256/25507, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Maija ielā 2-48. Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas 

zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.189 48.  

2. Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 1993.gada maijā ar I.A.B., ”personas kods”. 

3. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto 

nekustamo īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. Īres un komunālo maksājumu 

parādu īrniecei nav. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daļas otro punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, atklāti 

balsojot:  PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Maija iela 2-

48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 900 0952, tirgus 

novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Maija iela 2-48, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4260 900 0952, atsavināt I.A.B., ”personas 

kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

4. Lēmumu nosūtīt I.A.B. uz iesniegumā norādīto adresi. 

5. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa  likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

 

 

34. 

Par pašvaldības īpašuma Maija 3-1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata D.K., “personas kods”, 2018.gada 19.septembra 

iesniegumu (reģ.19.09.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-2934) 

par dzīvokļa īpašuma Maija iela 3-1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu 

īrniecei D.K. un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder īpašums ar kadastra numuru 4260 900 0958, ar 

kadastra apzīmējumu 4260 003 0240 001 001, 67,9 m2 platībā, kopīpašuma 

domājamā daļa no zemes 647/51249, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 
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Liepā, Maija ielā 3-1. Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas 

zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.190 1.  

2. Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 2015.gada 06.martā ar D.K., ”personas kods”. 

3. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto 

nekustamo īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. Īres un komunālo maksājumu 

parādu īrniecei nav. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daļas otro punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, atklāti 

balsojot: PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis,Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Maija iela 3-1, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 900 0958, tirgus 

novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Maija iela 3-1, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4260 900 0958, atsavināt D.K., ”personas 

kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

4. Lēmumu nosūtīt D.K. uz iesniegumā norādīto adresi. 

5. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa  likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

 

 

35. 

Par grozījumiem  Priekuļu  novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku Atlīdzības  nolikumā (I.Jansone) 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar informāciju par nepieciešamību veikt izmaiņas 

Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības 

nolikumā. 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos 

aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu, Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumu Nr.343 

„Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 14.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, 

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

Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

Atlīdzības nolikumā, turpmāk 2.punktu izsakot šādā redakcijā: 

2. Domes deputātu darba atlīdzība 

2.1. Domes priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu amati nav algoti. 

2.2. Deputāts saņem atlīdzību par gatavošanos (t.i. iepazīšanās ar lēmuma projektiem un klāt 

pievienotājiem materiāliem) un piedalīšanos domes, domes komiteju sēdēs, kā arī par 

deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes, domes komiteju sēdēm nepārsniedzot 

Atlīdzības likumā noteikto apmēru.  

2.3. Domes deputātu atlīdzība tiek noteikta aprēķina rezultātā ņemot vērā Centrālās statistikas 

pārvaldes oficiāli publicēto aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēru, atlīdzības 

likumā noteikto koeficientu, nepārsniedzot maksimālo pieļaujamo stundas likmi. 

2.4. Deputātu apmaksāto nostrādāto stundu skaits mēnesī nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) 

stundas, komiteju vadītāju – 24 (divdesmit četras) stundas:  

2.4.1. Deputāta darba laika uzskaiti domes un komiteju sēdēs veic sēžu sekretāres un līdz 

katra mēneša priekšpēdējās darba dienas plkst. 12.00 iesniedz Administratīvās 

nodaļas sekretārei un deputātiem; 

2.4.2. Deputāta darba laiku uzskaiti par deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes un 

komiteju sēdēm veic deputāts patstāvīgi, saskaņā ar Domes izstrādāto darba laika 

uzskaites veidlapu, kuru līdz katra mēneša priekšpēdējās darba dienas plkst. 16.00 

iesniedz Administratīvās nodaļas sekretārei (Veidlapa pielikumā nr.4). 

2.5. Domes deputāts, kurš ieņem algotu amatu Administrācijā vai Institūcijās, nesaņem 

atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu Administrācijas, izglītības iestāžu, iestāžu vai 

struktūrvienību noteiktajos darba laikos. 

2.  Papildināt nolikumu ar 10.10. punktu šādā redakcijā: 

“Darbiniekiem, kuri tiek nosūtīti uz vienreizēju vai periodisku veselības pārbaudi pie 

sertificēta arodslimību ārsta, tiek segti ar pārbaudi saistītie izdevumi. Pamatojoties uz pārbaudes 

rezultātiem un sertificēta arodslimību ārsta slēdzienu par nepieciešamību lietot speciālus 

medicīniski optiskos redzes korekcijas līdzekļus (brilles, kontaktlēcas, briļļu ietvarus), 

darbiniekam tiek apmaksāti iegādes izdevumi divu gadu periodā 100,00 euro apmērā, pēc viņa 

rakstveida iesnieguma un attaisnojošu dokumentu saņemšanas (recepte, maksājuma apliecinoša 

dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu ar tajos norādītiem attiecīgas personas datiem). 

Kompensāciju nepiešķir amatpersonai vai darbiniekam, kurai noteikts pārbaudes laiks.” 

3. Izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

Atlīdzības nolikumā stājas spēkā pēc apstiprināšanas domes sēdē. 

4. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē 2018. gada 26. jūlijā pieņemtais Priekuļu 

novada pašvaldības nolikums par redzes korekcijas līdzekļu iegādi. 

 

 

 

36. 

Par izmaiņām  Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā. 

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

Dome izskata jautājumu par izmaiņām Priekuļu novada domes Interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā Interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības Priekuļu novadā 1. un 4.punktu, atklāti 

balsojot: PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 
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Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Māris Baltiņš, Ināra Roce), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

   Veikt izmaiņas Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā par komisijas sekretāri apstiprinot Mārīti 

Bērziņu – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas jurista palīgu.  

 

 

Sēdi beidz plkst.15.35 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    D.Rūķe 
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1.pielikums 

     

Priekuļu novada domes 2018.gada 

     

27.septembra saistošajiem noteikumiem 

     

Nr.12/12018   (protokols Nr. 10, p.32) 

         

  

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

  

  

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

  

         
Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums EUR 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 11 68 44 22 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 5 04 92 39 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 4 67 55 81 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 67 55 81 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 67 55 81 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 67 55 81 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā 

gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 3 49 28 

1.1.1.2. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata  

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 64 06 53 

1.4. Īpašuma nodokļi 37 36 58 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 37 36 58 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 37 36 58 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 23 23 17 

4.1.1.1. 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 21 23 17 

4.1.1.2. 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi 2 00 00 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 9 92 41 

4.1.2.1. 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 9 22 41 

4.1.2.2. 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par 

iepriekšējiem gadiem 70 00 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4 21 00 

4.1.3.1. 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 3 81 00 

4.1.3.2. 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi 

par iepriekšējiem gadiem 40 00 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 13 99 35 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 62 95 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 42 46 

9.4.2.0. 

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 28 50 
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9.4.5.0. 

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 

grozīšanu un papildināšanu 1086 

9.4.9.0. 

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 310 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 20 49 

9.5.1.1.  

Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 329 

9.5.1.4. 

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās 1700 

9.5.1.5. Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu 20 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 44 40 

10.1.0.0. Naudas sodi 44 40 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 44 40 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 20 00 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 12 72 00 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 2 40 00 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 22 00 

13.4.0.0. 

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 10 10 00 

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 66 58 02 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 66 33 82 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 12 44 50 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 12 06 50 

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 38 00 

21.3.7.0. 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 5 30 

21.3.7.9. 

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 530 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 1 97 89 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 1 38 54 

21.3.8.2. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 11 50 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 15 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 41 70 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 600 

21.3.9.0. 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 1 51 86 13 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 2 78 70 

21.3.9.4. 

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem 1 47 87 79 
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21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 18 21 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 01 43 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 24 20 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 24 20 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 24 20 

5.0. Transferti 3 08 55 87 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 42 00 

17.2.0.0. 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 

un no budžeta nefinansētām iestādēm 42 00 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2 74 63 87 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 2 74 63 87 

18.6.2.0. 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 1 27 23 63 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 38 60 38 

18.6.4.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 1 01 47 50 

18.6.9.0. 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 7 32 36 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 33 50 00 

19.2.0.0. 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 33 50 00 

F22010000 Naudas līdzekļi  1 74 38 59 

   

   Domes priekšsēdētāja                                                  E.Stapulone 
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2.pielikums 

 

     

Priekuļu novada domes 2018.gada 

     

27.septembra saistošajiem noteikumiem 

     

Nr.12/2018  (protokols Nr.10, p.32 ) 

         

  

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

  

  

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

  

         
Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums EUR 

1 2 3 

II. KOPĀ IZDEVUMI 11 87 42 91 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 11 80 26 55 

01.000. Vispārējie valdības dienesti 1 15 96 63 

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 6 09 35 

04.000. Ekonomiskā darbība 1 32 28 34 

05.000. Vides aizsardzība 35 38 24 

06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 72 02 69 

07.000. Veselība 2 29 63 

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija 1 32 13 53 

09.000. Izglītība 4 23 82 26 

10.000. Sociālā aizsardzība 60 25 88 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 11 80 26 55 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 8 89 21 54 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 8 15 83 55 

1000 Atlīdzība 5 20 00 99 

1100 Atalgojums 4 16 89 70 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanaas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1 03 11 29 

2000 Preces un pakalpojumi 2 95 82 56 

2100 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 4 31 19 

2200 Pakalpojumi 1 67 26 05 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1 11 88 09 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 35 30 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 12 01 93 

1.2. Procentu izdevumi 21 05 

4000 Procentu izdevumi 21 05 

4300 Pārējie procentu maksājumi (Valsts kasei) 21 05 

1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 

(3000+6000) 26 79 39 

3000 Subsīdijas un dotācijas 68 00 
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3200 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 

un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības 

ražošanu 68 00 

6000 Sociālie pabalsti 26 11 39 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 10 33 90 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 3 00 00 

6400 

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā  un kompensācijas 12 77 49 

7000 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 46 37 55 

1.5. 

Uzturēšanas izdevumu transferti 

(7100+7200+7300+7400+7500) 46 37 55 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 46 37 55 

2.0. Kapiālie izdevumi (5000+9000) 2 91 05 01 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 2 91 05 01 

5000 Pamatkapitāla veidošana 2 91 05 01 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 6 78 

5200 Pamatlīdzekļi 2 90 98 23 

F40020000 Aizņēmumu atmaksa 1 58 98 

  Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 5 57 38 

   Domes priekšsēdētāja                                                                 E.Stapulone 
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SAISTOŠO NOTEIKUMU  

„PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2018. gada 27. septembrī        

 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas 
 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.1/2018 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam” 9. punkts; 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada         

8. augusta Rīkojums Nr. 372 „Par finansējuma 

sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas 

balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogiem„. 

Valsts budžeta mērķdotācijas aplēse 2018/2019. mācību 

gada septembra līdz decembra mēnešos: 

• pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām vispārējās 

izglītības iestādēs; 

• bērnu no piecu gadu vecuma apmācības programmas 

īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 

• speciālās izglītības iestādes pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

Domes Finanšu komitejas 2018. gada 25. septembra 

lēmums, protokols Nr. 9. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja ziņojumi. 

Budžeta izpildītāju iesniegumi. 

2. Izdevumi Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada 

pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus ekonomiskās 

klasifikācijas kodos un funkcionālajās kategorijās. 

 

PAMATBUDŽETS 

Palielina 

 

IEŅĒMUMI 

Transfertu ieņēmumi (KK 18.6.2.0) 

• EUR 5 241 par piemaksu, prēmiju vai naudas balvu 

izmaksu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogiem; 

• EUR 338 177 par mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām; 

• EUR 4 215 atgādnes iniciatīvas “Skolas soma” 

īstenošana; 

• EUR 670 par VIAA ERASMUS + projekta īstenošanu 

(KK 18.6.3.1); 

Budžeta iestāžu ieņēmumi (KK 21.4.9.9) 
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• EUR 1 750 par dalības maksām Novadu sporta spēlēs. 

 

 

IZDEVUMI 

 

• EUR 343 418 par mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām (KK 1100, 1200); 

• EUR 4 215 atgādnes iniciatīvas “Skolas soma” 

īstenošanai (KK 2200) 

• EUR 1 750 par novadu sporta spēļu organizatoriskiem 

izdevumiem sporta budžetam (KK 2300). 

• EUR 670 VIAA ERASMUS + projektam Mežmaliņas 

PII (KK 2100). 

 

Pārklasificē izdevumus 

Izvērtējot mērķa finansējuma apguves iespējas 

2018.gadā un pakalpojuma iepirkuma rezultātu. 

 

Samazina: 

• EUR 54 090 mērķa finansējumu Siltumtrases pārbūvei 

Liepā (struktūrvienība  061821, KK 5250); 

• EUR 11 440 mērķa finansējumu Zinātnes ielas 

pārbūvei Priekuļos (struktūrvienība 045101, KK 5250); 

• EUR 3 500 mērķa finansējumu parka Bērzkrogā 

labiekārtošanai (struktūrvienība 0624, KK 5240); 

• EUR 1 300 finansējumu grants kapos iegādei 

(struktūrvienība 0661, KK 2350; 

• EUR 8 336 finansējumu stāvlaukuma Selekcijas ielā 1 

ierīkošanai (struktūrvienība 01112, KK 5240). 

  

Palielina: 

• EUR 40 000 mērniecības darbiem un ierakstiem 

Zemesgrāmatā (struktūrvienība 01112, KK 22794); 

• EUR 4 800 Saules parka celiņa atjaunošanai 

(struktūrvienība 0621, KK 2241); 

• EUR 1 029 Veselavas skolas ēkas remontam PVN 

samaksai; 

• EUR 11 440 apgaismojuma izbūvei gar valsts autoceļu 

P-30 (struktūrvienība 0641, KK 5240); 

• EUR 13 061 atbalsta sienas atjaunošanai pie Liepas 

pamatskolas  (struktūrvienība 0921, KK 5250, 2512). 

• EUR 8 336 mērķa finansējuma īstenošanai - bruģa 

klājumam Cēsu prospekts 5 Priekuļos iekšpagalmā  

(struktūrvienība 0112, KK 5250). 

 

Precizējums  

2018.gada 23.augusta paskaidrojuma rakstam. 

EUR 13 083 par papildus mērķa finansējumu gājēju ielas 

pārbūvei no Tehniķu ielas līdz Skolas ielai. 
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Pēc būtības un ekonomiskā pamatojuma, vai saskaņā ar 

budžeta izpildītāja iesniegumu ”Par grozījumiem 

2018.gada tāmē” (Budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība, 5.3.2. punkts). 

 

Pārklasificē izdevumus 

Pēc būtības un ekonomiskā pamatojuma 

Sporta pasākumi: 

Samazina 

• EUR 601 izdevumu KK 2300 “Krājumi, materiāli, 

biroja preces un inventārs”; 

• EUR 3 203 izdevumu KK 5200 “Pamatlīdzekļi”; 

• EUR 9 445 izdevumu KK 6400 “Sociālie pabalsti” par 

atbalsta pasākumu faktiskajiem izdevumiem; 

Palielina 

• EUR 300 izdevumu KK 2100 “Mācību, darba un 

dienesta komandējumi, darba braucieni”; 

• EUR 9 746 izdevumu KK 2200 “Pakalpojumi”; 

• EUR 3 203 izdevumu KK 2500 “Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi” par samaksāto pievienotās vērtības 

nodokļa daļu. 

 

Skolēnu pārvadājumi 

Samazina 

• EUR 11 592 izdevumu KK 2200 “Pakalpojumi”; 

Palielina 

• EUR 11 592 izdevumu KK 6200 “Sociālie pabalsti”. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

 

Nav ietekmes 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi 

 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas 
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PielikumsNr.4 

Priekuļu  novada pašvaldības domes, pašvaldības  

amatpersonu un darbinieku Atlīdzības  nolikumam 

 

 

 

PRIEKUĻU NOVADA DOMES DEPUTĀTA  

DARBA LAIKA UZSKAITES VEIDLAPA 

PAR PIENĀKUMU PILDĪŠANU  

ĀRPUS DOMES UN KOMITEJU SĒDĒM 

(nolikuma 2.4.2. punkts) 

 

20______gada _________________ 

 

Nr.p.

k. 

Datums Plkst. 

(no – līdz) 

Deputāta pienākumi  Stundu 

skaits 

  

1 

     

  

2 

     

 

 

 

Deputāta vārds, uzvārds: ________________________________________________ 

 

Paraksts: ________________________________________________ 

 

 

Datums: _____________________ 



 

 

 


