
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

 PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 

 www.priekuli.lv, tālr. 64107871, e-pasts: dome@priekulunovads.lv 
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2018.gada 25.oktobrī          Nr.11 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst. 15.00 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. 

2. Par līdzfinansējumu Cēsu pilsētas Sporta skolai. 

3. Par mācību līdzekļu nodrošinājumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

izglītojamajiem. 

4. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

5. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

6. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

7. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

8. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

9. Cēsu novada pašvaldības iesnieguma izskatīšana par zemes gabala “Vanagkalns” daļas 

iznomāšanu. 

10. Par dzīvokļa Maija iela 3-1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

11. Par dzīvokļa Maija iela 2-48, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

12. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-36, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

13. Par dzīvokļa Maija iela 3-89 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

14. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 6-34 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu. 

15. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 4-40 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu 

16. Par Priekuļu novada pašvaldības domes deputāta M.Baltiņa  komandējumu dalībai 

konferencē “Green smart mobility = Green smart growth”. 

17. Priekuļu novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra Saistošie noteikumi Nr.13/2018 „Par 

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

Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”. 

18. Par Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas izveidošanu,  nolikuma 

un komisijas sastāva apstiprināšanu. 

19. Par biedrības “Sporta klubs Stipriem” iesniegumu. 

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

Priekuļu novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. 
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21. Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu mājai Rūpnīcas ielā 25, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

22. Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu mājai Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

23. Par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu. 

24. Par Priekuļu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām. 

25. Par pašvaldības ceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā. 

26. Par pašvaldības īpašuma .Pāvila Rozīša iela 9-42, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

27. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 13-31, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

28. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-22, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

29. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-36 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu. 

30. Par pašvaldības īpašuma “Vidus Speļģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

31. Par īpašuma ar kadastra numuru 4264 005 0084 sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4264 005 0085 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, zemes lietošanas mērķu 

noteikšanu. 

32. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lapas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

33. Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ž.Č. 

34. Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.M. 

35. Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.M. 

36. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1 

nodošanu atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

37. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – cirsmas Nr. 2 nodošanu 

atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

38. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – cirsmas Nr. 3 nodošanu 

atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

39. Par pašvaldības īpašuma Maija 3-92, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai. 

40. Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

41. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.S. 

42. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā S.B. 

43. Par atteikumu uzņemt  I.G. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

44. Par nekustamā īpašuma Maija ielā 1 dz.1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atkārtotas izsoles noteikumu pastiprināšanu. 

45. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabala ar kadastra Nr.4260 003 0182, 

“Garāžu kooperatīvs Liepa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai. 

46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182 sadalīšanu, jauna īpašuma un 

jaunu zemes vienību izveidošanu, to piekritību pašvaldībai un lietošanas mērķu 

noteikšanu.     

47. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu. 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās – 
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Deputāti Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks. 
 

Nepiedalās:  

Anna Broka  – attaisnots iemesls; 

Sarmīte Orehova  – attaisnots iemesls. 
 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko    – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja;  

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Laura Prikule   – Administratīvās nodaļas vadītāja. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

1. Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

48. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai. 

49. Par atbalstu dalībai Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” 

2018./2019.mācību gadā. 

50. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-33, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

51. Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai 

E.Stapulonei. 

52. Par grozījumiem 2016. gada 22. septembrī apstiprinātajos noteikumos “Valsts 

mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales noteikumi pedagogu 

darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs”. 

53. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 21-22, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

54. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas OPEL OMEGA norakstīšanu. 

55. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu. 

56. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu. 

2. Izslēgt darba kārtības 3., 19. un 21. punktu. 

 

 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. 

2. Par līdzfinansējumu Cēsu pilsētas Sporta skolai. 

3. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

4. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

5. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

6. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

7. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 
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8. Cēsu novada pašvaldības iesnieguma izskatīšana par zemes gabala “Vanagkalns” daļas 

iznomāšanu. 

9. Par dzīvokļa Maija iela 3-1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

10. Par dzīvokļa Maija iela 2-48, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

11. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-36, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

12. Par dzīvokļa Maija iela 3-89 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

13. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 6-34 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu. 

14. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 4-40 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu 

15. Par Priekuļu novada pašvaldības domes deputāta M.Baltiņa  komandējumu dalībai 

konferencē “Green smart mobility = Green smart growth”. 

16. Priekuļu novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra Saistošie noteikumi Nr.13/2018 „Par 

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

Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”. 

17. Par Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas izveidošanu,  nolikuma 

un komisijas sastāva apstiprināšanu. 

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

Priekuļu novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. 

19. Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu mājai Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

20. Par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām. 

22. Par pašvaldības ceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā. 

23. Par pašvaldības īpašuma .Pāvila Rozīša iela 9-42, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

24. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 13-31, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

25. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-22, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

26. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-36 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu. 

27. Par pašvaldības īpašuma “Vidus Speļģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

28. Par īpašuma ar kadastra numuru 4264 005 0084 sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4264 005 0085 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, zemes lietošanas mērķu 

noteikšanu. 

29. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lapas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

30. Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ž.Č. 

31. Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.M. 

32. Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.M. 

33. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1 

nodošanu atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

34. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – cirsmas Nr. 2 nodošanu 

atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
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35. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – cirsmas Nr. 3 nodošanu 

atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

36. Par pašvaldības īpašuma Maija 3-92, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai. 

37. Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

38. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.S. 

39. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā S.B. 

40. Par atteikumu uzņemt I.G. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

41. Par nekustamā īpašuma Maija ielā 1 dz.1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atkārtotas izsoles noteikumu pastiprināšanu. 

42. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabala ar kadastra Nr.4260 003 0182 , 

“Garāžu kooperatīvs Liepa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai. 

43. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182 sadalīšanu, jauna īpašuma un 

jaunu zemes vienību izveidošanu, to piekritību pašvaldībai un lietošanas mērķu 

noteikšanu.     

44. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu. 

45. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai. 

46. Par atbalstu dalībai Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” 

2018./2019.mācību gadā. 

47. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-33, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai. 

48. Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai 

E.Stapulonei. 

49. Par grozījumiem 2016. gada 22. septembrī apstiprinātajos noteikumos “Valsts 

mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales noteikumi pedagogu 

darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs”. 

50. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 21-22 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu. 

51. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas OPEL OMEGA norakstīšanu. 

52. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu. 

53. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu. 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone informē, ka 2018. gada 31. augusta 

Priekuļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā Priekuļu novada vēstis (Nr. 7 (97)) 

publicēts aicinājums pieteikt novadniekus godināšanai valsts svētkos, aicinājums publicēts arī 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

E.Stapulone iepazīstina domes deputātus ar Priekuļu novada iestāžu un iedzīvotāju 

izvirzītajiem 9 (deviņiem) pretendentiem Priekuļu novada domes apbalvojumu saņemšanai par 

ieguldījumu, radošu pieeju un nesavtību Priekuļu novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē sakarā 

ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un sabiedrisko attiecību speciālistes I. Fogeles 

2018. gada 16. oktobra ziņojumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Nolikumu par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem (apstiprināta 

Priekuļu novada domes 2013.gada 17.oktobra sēdē, protokols Nr.15, p.13), likuma “Par 
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iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 10. punktu, Priekuļu novada domes 

apvienotās Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 22. oktobra (protokols Nr.18) 

lēmumu un Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 22. oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu un 

sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Piešķirt Priekuļu novada domes apbalvojumus šādās nominācijās:   

1.1. Mūža ieguldījums - Maija Gaiķe; 

1.2. Gada cilvēks izglītībā un zinātnē - Aivars Vilnis; 

1.3. Gada cilvēks sociālā vidē - Ingrīda Rence; 

1.4. Gada cilvēks uzņēmējdarbībā - Maija un Valdis Valaiņi; 

1.5. Gada cilvēks vides estētikā - Dace Zimele; 

1.6. Gada cilvēks kultūrā - Uldis Blīgzna; 

1.7. Gada cilvēks mecenātismā - Uldis Grava un Uģis Strazdiņš. 

2. Piešķirt Priekuļu novada domes apbalvojumu nominācijā Gada kolektīvs - Priekuļu 

kultūras nama dāmu deju kopai „Mežrozīte”.  

3. Šī lēmuma 1.punktā minētās personas apbalvot ar Priekuļu novada domes atzinību un 

naudas balvu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) apmērā (pēc nodokļu samaksas). 

4. Šī lēmuma 2.punktā minēto kolektīvu apbalvot ar Priekuļu novada domes atzinību un 

naudas balvu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) apmērā (pēc nodokļu samaksas).  

5. Šī lēmuma 1. un 2.punktā minētos apbalvojumus pasniegt Priekuļos, 2018.gada 

17.novembrī. 

6. Naudas balvu izmaksāt no Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžeta.  

7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

2. 

        Par līdzfinansējumu Cēsu pilsētas Sporta skolai 

(ziņo: E.Stapulone) 
 

 Priekuļu novada dome izskata jautājumu par līguma slēgšanu ar Cēsu pilsētas Sporta 

skolu un Cēsu novada pašvaldību par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

biatlonā, slēpošanā un futbolā īstenošanā Priekuļu novada administratīvajā teritorijā 

deklarētajiem audzēkņiem.  

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas 2018.gada 22. oktobra (protokols Nr.19) lēmumu un Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2018.gada 22. oktobra (protokols Nr.12) lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar Cēsu pilsētas Sporta skolu un Cēsu novada pašvaldību par 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu biatlonā, slēpošanā un futbolā īstenošanā 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem audzēkņiem, nodrošinot 

līdzfinansējumu EUR 357.68 mēnesī. (Līguma projekts pielikumā) 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba. 
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3. 

Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Priekuļu novada dome izskata I.M. (deklarētā dzīvesvieta – “adrese”) 2018. gada 28. 

septembra iesniegumu (reģistrēts Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldē 

03.10.2018. Nr. 3-9/2018-3104) ar lūgumu viņas dēlam Ē.M. atmaksāt ceļa izdevumus 

braucienam uz skolu (un atpakaļ) 2018./ 2019. mācību gadā. 

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

15.panta pirmās daļas 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. un 14. punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 

2018.gada 22. oktobra (protokols Nr.13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2018./2019.mācību gadā 

izglītojamajam Ē.M. (deklarētā dzīvesvieta – “adrese”) maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa; 

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

3. Lēmumu nosūtīt I.M. uz iesniegumā norādīto adresi. 

 

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

 

 

4. 

Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Priekuļu novada dome izskata A.V. (deklarētā dzīvesvieta – “adrese”) 2018. gada 3. 

oktobra iesniegumu (reģistrēts Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldē 10.10.2018. 

Nr. 3-9/2018-3219) ar lūgumu viņas dēlam D.K. atmaksāt ceļa izdevumus braucienam uz skolu 

(un atpakaļ) 2018./ 2019. mācību gadā. 

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

15.panta pirmās daļas 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 22. 

oktobra (protokols Nr.13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2018./2019.mācību gadā 

izglītojamajam D.K. (deklarētā dzīvesvieta – “adrese”) maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa; 

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

3. Lēmumu nosūtīt A.V. uz iesniegumā norādīto adresi. 

 

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

Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Priekuļu novada dome izskata J.B. (deklarētā dzīvesvieta – “adrese”) 2018. gada 2. 

oktobra iesniegumu (reģistrēts Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldē 02.10.2018. 

Nr. 3-9/2018-3089) ar lūgumu viņas dēlam A.M. atmaksāt ceļa izdevumus braucienam uz skolu 

(un atpakaļ) 2018./ 2019. mācību gadā. 

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

15.panta pirmās daļas 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 22. 

oktobra (protokols Nr.13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2018./2019.mācību gadā 

izglītojamajam A.M. (deklarētā dzīvesvieta – “adrese”) maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa; 

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

3. Lēmumu nosūtīt J.B. uz iesniegumā norādīto adresi. 

 

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

 

6. 

Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Priekuļu novada dome izskata J.R. (deklarētā dzīvesvieta – “adrese”) 2018. gada 21. 

septembra iesniegumu (reģistrēts Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldē 

28.09.2018. Nr. 3-9/2018-3051) ar lūgumu viņas dēlam A.R. atmaksāt ceļa izdevumus 

braucienam uz skolu (un atpakaļ) 2018./ 2019. mācību gadā. 

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

15.panta pirmās daļas 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 22. 

oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2018./2019.mācību gadā 

izglītojamajam A.R. (deklarētā dzīvesvieta – “adrese”) maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa; 

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

3. Lēmumu nosūtīt J.R. uz iesniegumā norādīto adresi; 

 

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

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 

vadītājas Kristīnas Bernānes 2018.gada 4.oktobra iesniegumu (reģ. 04.10.2018. ar Nr.3-9/2018-

3142) par  izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes amata vienību sarakstā.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokols Nr. 17) lēmumu un Priekuļu novada domes Finanšu 

komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Veikt  Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā (apstiprināts 

26.01.2017. domes sēdē (protokols Nr.1, p.28. ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada 

pašvaldības domes 29.06.2017. sēdē, protokols Nr.8,p.10, 23.11.2017.sēdē, protokols Nr.13, 

p.55) šādas izmaiņas : 

Svītrot 

Iestāde Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Saime (apakšsaime), 

līmenis, mēnešalgu 

grupa 

Vienādo 

amatu skaits 

Maksimālā 

mēnešalga 

euro 

 PII 

“Mežmaliņa” 

Audiologopēds 5.1.Ārstniecības 

pakalpojumi          

(IIB) 9.mēnešalgu 

grupa 

1 710 

 PII 

“Mežmaliņa”  

Skolotāja 

palīgs  

39.Sociālais darbs 

(I) 3.mēnešalgu 

grupa 

1 495 

 PII 

“Mežmaliņa” 

Dārznieks 13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 

(IIA) 2.mēnešalgu 

grupa 

1 555 

Iekļaut 

Iestāde Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Saime (apakšsaime), 

līmenis, mēnešalgu 

grupa 

Vienādo 

amatu skaits 

Maksimālā 

mēnešalga 

euro 

 PII 

“Mežmaliņa” 

Skolotājs 

logopēds 

5.1.Ārstniecības 

pakalpojumi          

(IIB) 9.mēnešalgu 

grupa 

1 710 

 PII 

“Mežmaliņa” 

Pirmsskolas 

izglītības 

skolotājs 

Profesijas kods 

234201 

1 710 

 PII 

“Mežmaliņa” 

Skolotāja 

palīgs-

dārznieks 

39.Sociālais darbs (I) 

3.mēnešalgu grupa   

1 555 

2. Izmaiņas amatu katalogā stājas spēkā 2018. gada 1.novembrī. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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8. 

Cēsu novada pašvaldības iesnieguma izskatīšana par zemes gabala “Vanagkalns” daļas 

iznomāšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Cēsu novada pašvaldības, reģistrācijas nr.90000031048, 

juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 2018.gada 20.jūlija iesniegumu 

(reģ.20.07.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-4/2018-2107) par īpašumu nodošanu bez 

atlīdzības lietošanā, t.sk. zemes gabala “Vanagkalns”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, ar 

kadastra apzīmējumu 4272 007 0379, daļu, uz kuras atrodas iekārtotas slēpošanas trases ar 

apūdeņošanas sistēmu, 8,0 ha platībā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0379, zemes vienības kopplatība 73,8 

ha, ir Priekuļu novada pašvaldības īpašums, reģistrēts Priekuļu pagasta zemesgrāmatā 

ar 2003.gada 14.jūlija lēmumu, nodalījuma nr.100000105431; 

2) Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumu noteikts, ka nenodot Cēsu 

novada pašvaldībai lietošanā bez atlīdzības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4272 007 0379, “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  daļu zemes 8,0 ha 

platībā, bet piedāvāt to nomāt;   

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) Minētā zemes īpašuma daļas iznomāšana nav pretrunā pašvaldības interesēm. 

5) Zemes īpašuma daļas iznomāšana ir nepieciešama un lietderīga, lai Cēsu novada 

pašvaldība varētu izpildīt Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra lēmuma 

Nr.54 2. punktu par to, ka Cēsu olimpiskais centrs” ilgtermiņā nodrošina biatlona un 

slēpošanas bāzes darbību Priekuļu novada izglītības iestāžu izglītojamiem un 

iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu veicināšanu.  

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

daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 8.punktu un 17.punktu,  Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokols Nr. 13)  lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas nr. 90000031048, juridiskā adrese 

Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 

007 0379, ar nosaukumu “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  daļu zemes  ar 

inženierbūvi – slēpošanas trasi ar apūdeņošanas sistēmu 8,0 ha platībā; 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi; 

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

maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri 

attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu; 

4. Nomniekam nodrošināt slēpošanas trases un apūdeņošanas sistēmu saglabāšanu un 

uzturēšanu; 

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

projektu;  

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

7. Lēmumu nosūtīt Cēsu novada pašvaldībai. 
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9. 

Par dzīvokļa Maija iela 3-1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.K., “personas kods”, dzīvojošas “adrese”, 

2018.gada19.septembra iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo 

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

pagastā, Liepā, Maija ielā 3-1, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 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, D.K. atsavināšanas ierosinājumu un Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra 

Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 3. 

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

Nr.1, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 3, nosacīto cenu 5 390,75 

EUR. 

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

īrniecei D.K., “personas kods”.  

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

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

5. D.K. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6. Lēmumu nosūtīt D.K. uz adresi – “adrese”. 

 

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

 

 

10. 

Par dzīvokļa Maija iela 2-48, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.-A. B., “personas kods”, dzīvojošas “adrese”, 2018.gada 

19.septembra iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

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

Maija ielā 2-48, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

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

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

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

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

pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, I.A.B. atsavināšanas ierosinājumu un Priekuļu novada domes 
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Finanšu komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokols Nr. 13)  lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra 

Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.48, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2. 

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

Nr.48, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2, nosacīto cenu 1 890,75 

EUR. 

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

īrniecei I.-A. B., “personas kods”.  

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

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

5. I.A.B. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6. Lēmumu nosūtīt I.-A.B. uz adresi – “adrese”. 

 

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

 

 

11. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-36, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz L.K., “personas kods”, 2018.gada 25.septembra iesniegumu 

(reģ.25.09.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-2974) par dzīvokļa 

īpašuma Rūpnīcas iela 23-36, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniecei L.K. 

un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 

25.oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu  atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

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

23-36, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 900 0913, tirgus 

novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 23-36, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  apzīmējumu 4260 900 0913, 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 adresi “adrese”. 

 

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

 

 

12. 
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Par dzīvokļa Maija iela 3-89 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.K., “personas kods”, dzīvojošas “adrese”, 2018.gada 

3.septembra iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

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

Maija ielā 3-89, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 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, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 

22.oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu, V.K. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot: PAR -

13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra 

Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.89, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 3. 

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

Nr.89, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 3, nosacīto cenu 4 290,75 

EUR. 

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

īrniecei V.K., “personas kods”.  

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

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

5. V.K. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6. Lēmumu nosūtīt V.K. uz adresi – “adrese”. 

 

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

13. 

Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 6-34 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.B., “personas kods”, dzīvojoša “adrese”, 2018.gada 

14.augusta iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

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

Pāvila Rozīša ielā 6-34, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un 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, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 

22.oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu, A.B. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot: PAR -
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13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra 

Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.34, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 6. 

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

Nr.34, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 6, nosacīto cenu 

1 890,75 EUR. 

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

īrniekam A.B., “personas kods”.  

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

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

5. A.B. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6. Lēmumu nosūtīt A.B. uz adresi – “adrese”. 

 

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

 

 

14. 

Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 4-40 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.K., “personas kods”, dzīvojošas “adrese”, 2018.gada 

29.augusta iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

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

Pāvila Rozīša ielā 4-40, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 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, L.K. atsavināšanas ierosinājumu un Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokolu Nr. 13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra 

Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.40, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 4. 

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

Nr.40, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 4, nosacīto cenu 

3 690,75 EUR. 

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

īrniecei L.K., “personas kods”.  

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

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

5. L.K. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6. Lēmumu nosūtīt L.K. uz adresi – “adrese” 
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Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.11 uz divām lapām. 

 

 

15. 

Par Priekuļu novada pašvaldības domes deputāta M.Baltiņa 

 komandējumu dalībai konferencē “Green smart mobility 

= Green smart growth” 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E. Stapulone informē, ka Priekuļu novada 

pašvaldība ir saņēmusi organizācijas Innovation Circle Network uzaicinājums uz ikgadējo 

konferenci  “Green smart mobility = Green smart growth” (“Zaļa, gudra mobilitāte = Zaļa, gudra 

izaugsme”), kas norisināsies no 2018. gada 21. līdz 23.novembrim Tallinā, Igaunijā. Konferencē 

piedalīsies pārstāvji no Norvēģijas, Anglijas, Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. 

Deputāts Māris Baltiņš piekritis pārstāvēt Priekuļu novada pašvaldību konferencē. 

Pamatojoties uz pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, organizācijas Innovation Circle Network 

ielūgumu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokols Nr. 13) 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba 

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

Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Māris Baltiņš), 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes deputātu Māri Baltiņu no 2018.gada 

21.novembra līdz 2018.gada 23.novembrim (ieskaitot) uz Igauniju piedalīties organizācijas 

Innovation Circle Network ikgadējā konferencē “Zaļa, gudra mobilitāte = Zaļa, gudra izaugsme”.  

2. Domes deputātam Mārim Baltiņa: 

2.1. kompensēt viesnīcas izdevumus; 

2.2. saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra 

noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 

izdevumi” izmaksāt dienas naudu 100% apmērā; 

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

grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 

2.4. 2018.gada novembra mēneša domes sēdē sniegt pārskatu par dalību projekta 

pasākumā un sasniegtajiem mērķiem. 

3. Komandējuma izdevumus segt no Priekuļu novada domes deputātu komandējumiem 

paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

4. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

 

16. 

Priekuļu novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra Saistošie noteikumi Nr.13/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. 
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Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

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

un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu, 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13/2018 „Par grozījumiem 

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

budžetu 2018.gadam””. (Noteikumi pielikumā) 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

 

 

17. 

Par Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas izveidošanu,  nolikuma un 

komisijas sastāva apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanas komisijas izveidošanu, tās nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka lai izpildītu Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.393 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 

2015.-2020.gadam” un nodrošinātu Priekuļu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

lietderīgu un likumīgu rīcību ar pašvaldības mantu, pilnveidotu iekšējo pretkorupcijas sistēmu, 

novērstu iespējamo koruptīvo rīcību interešu konflikta situācijās, stiprinātu ētisku rīcību, 

uzvedību, kā arī veicinātu labas pārvaldības principu pašvaldības darbībā, nepieciešams izveidot 

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisiju, atspirināt komisijas nolikumu un 

sastāvu. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmā daļa nosaka, ka atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes 

deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba 

grupas. Savukārt, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu nosaka, ka 

publiskas personas orgāns pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos izdod iekšējos 

noteikumus, kas ir saistoši iestādei, tās struktūrvienībai, darbiniekiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta rīkojumu Nr.393 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–

2020.gadam” un 2018. gada 22. oktobra Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 

22.oktobra (protokols Nr. 13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Izveidot Priekuļu novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanas komisiju. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanas komisijas nolikumu  (pielikumā nolikums uz 3 lp.). 
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3. Izveidot Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisiju šādā sastāvā: 

3.1. Fjodors PUŅEIKO – izpilddirektors; 

3.2. Evita ŠĪRANTE – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja;  

3.3. Laura PRIKULE – Administratīvā nodaļas vadītāja; 

3.4. Ieva BUTĀNE – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede; 

3.5. Mārīte BĒRZIŅA – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas jurista palīgs. 

4. Atbildīgais par Lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja E. Stapulone. 

 

 

18. 

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”, “adrese”, 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, un 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, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 22.oktobra (protokols Nr. 

13) lēmumu un Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, 

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

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

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), 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 adresi  “adrese”. 

 

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

 

 

19. 

Par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu mājai Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: L. Prikule) 

 

         Priekuļu novada dome izskata jautājumu par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu mājām 

Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
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1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder 13 (trīspadsmit) dzīvokļi daudzdzīvokļu mājā 

Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantā noteikts, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu 

pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. Ar 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīti lēmumi dzīvokļu īpašumu mājā tiek pieņemti 

Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. (..) Lēmumus, kas attiecas uz obligāti 

veicamo pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu kopīpašumā esošā dzīvojamā mājā — 

pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu, tā atsaukšanu, mājas uzturēšanai nepieciešamo 

pakalpojumu līgumu slēgšanas noteikumiem, kā arī kārtību, kādā nosakāmi un 

maksājami obligātie izdevumi un atlīdzība par pārvaldīšanu, pieņem, ievērojot 

Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumus par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu 

pieņemšanu, un tie ir saistoši ikvienam dzīvojamās mājas kopīpašniekam. 

3. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otrajā daļā noteikts, ka dzīvojamās telpas 

īres maksu veido: 1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir 

proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un 2) peļņa. 

4. Ar Priekuļu novada domes 2010. gada 4. februāra (prot. Nr. 2, 15. punkts) lēmumu 

noteikta īres maksa 0.15 Ls jeb 0.21 EUR ( Latvijas Bankas noteiktā un Eiropas 

Savienības valstu neatsaucami fiksētais kurss - 0.702804 lati par  1 eiro) par 1m2; 

5. Ar Priekuļu novada domes 2015. gada 29. oktobra (prot. Nr. 13, 25. punkts) lēmumu 

Nr. 1.5 un 1.6 īres maksas peļņas daļa  noteikta 0.04 EUR un 0.05 EUR apmērā  par 

1m2 tiem īrniekiem, kas īres līgumus noslēguši pēc 2001. gada 1. janvāra; 

6. Ar daudzdzīvokļu mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

īpašnieku ar dzīvokļu īpašnieku kopības 2018. gada 10. jūlija lēmumu nolemts mājas 

apsaimniekošanu nodot  SIA “CDzP”, nosakot apsaimniekošanas maksu 0.30 EUR/ 

m2 bez PVN; 

7. Atbilstoši Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta otrajai daļai, ka dzīvojamās 

telpas īres līgumā ir paredzēta iespēja līguma darbības laikā paaugstināt dzīvojamās 

telpas īres maksu, izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku 

par tās paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav noteikts citādi. Brīdinājumā norādāms 

īres maksas paaugstināšanas iemesls un finansiālais pamatojums. 

         Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2018.gada 25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un 27. punkta, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 

daudzdzīvokļu mājā Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 0.30 EUR/ m2 bez 

PVN; 

2. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītajai E. Šīrantei nodrošināt šī lēmuma 1. punktā 

minēto daudzdzīvokļu māju īrnieku brīdināšanu par īres maksas izmaiņām normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

3. Īres maksas starpību starp īres līgumos noteikto apmēru un lēmumā 1. punktā noteikto 

apmēru brīdinājuma termiņa laikā segto no Priekuļu novada pašvaldības budžeta; 

4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoru 

F.Puņeiko. 

 

 

20. 
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Par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu 

(I.Stapulone) 
 

 Priekuļu novada dome izskata jautājumu par līguma par būvniecībā radušos atkritumu 

apsaimniekošanu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ZAAO”.  

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā” 

10.1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Priekuļu novada 

domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25. oktobra (protokols Nr.19) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“ZAAO” uz līguma termiņu 5 (pieci) gadi. (Līguma projekts pielikumā) 

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoru F. Puņeiko. 

 

 

21. 

Par Priekuļu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām  

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar ceļu meistara J. Blašķa 2018. gada 10. 

oktobra iesniegumu par nepieciešamību apstiprināt autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas. 

Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 16.1. punkts nosaka, 

lai veiktu autoceļu uzturēšanas darbus, nepieciešamas autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 

9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli” 16.1. punkts un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2018. gada 25. oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas. (pielikumā) 

2. Priekuļu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas stājas spēkā 2018. gada 30. novembrī. 

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

 

 

22. 

Par pašvaldības ceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar ceļu meistara J. Blašķa 2018. gada 9. 

oktobra iesniegumu par nepieciešamību noteikt pašvaldības ceļiem uzturēšanas klases.  
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Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. punkts nosaka, 

ka autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai 

(no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), pašvaldību 

autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība. Atbilstoši minēto noteikumu 15.2. punktam 

pašvaldība informē autoceļu lietotājus par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm, informāciju 

publicējot savā  mājaslapā internetā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 

9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. un 15.2. punktu un Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 25. oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības ceļu uzturēšanas klases 2018./ 2019. gadam 

(pielikumā). 

2. Informāciju par pašvaldību autoceļu klasēm publicēt pašvaldības mājaslapā internetā. 

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

 

 

23. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-42, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz R.P., “personas kods”, 2018.gada 4.oktobra iesniegumu (reģ.05.10.2018. 

Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-3147) par dzīvokļa īpašuma Pāvila 

Rozīša iela 9-42, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniecei R.P. un izvērtējot 

domes rīcībā esošo informāciju, un 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, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25.oktobra 

(protokols Nr.19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

iela 9-42, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 900 0903, tirgus 

novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Pāvila Rozīša iela 9-42, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  numuru 4260 900 0903, atsavināt R.P., “personas 

kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

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

4. Lēmumu nosūtīt R.P. uz adresi “adrese”. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

                    

 

24. 
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Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 13-31, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz T.B., “personas kods”, 2018.gada 9.oktobra iesniegumu (reģ.09.10.2018. 

Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-3187) par dzīvokļa īpašuma Pāvila 

Rozīša iela 13-31, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniecei T.B. un 

izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, un 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, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 

25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

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

iela 13-31, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 900 0805, tirgus 

novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Pāvila Rozīša iela 13-31, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  numuru 4260 900 0805, atsavināt T.B., “personas 

kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

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

4. Lēmumu nosūtīt T.B. uz adresi “adrese”. 

 

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

 

 

 

25. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-22, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz C.Z., “personas kods”, 2018.gada 08.oktobra iesniegumu 

(reģ.08.10.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-3174) par dzīvokļa 

īpašuma Rūpnīcas iela 21-22, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniecei C.Z. 

un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, un 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, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 

25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

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

21-22, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 900 0849, tirgus 

novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 21-22, Liepā, 
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Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  numuru 4260 900 0849, atsavināt C.Z., “personas 

kods” , Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

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

4. Lēmumu nosūtīt C.Z. uz adresi “adrese”. 

 

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

 

 

26. 

Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-36 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

 (ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.K., “personas kods”, dzīvojošas “adrese”, 2018.gada 

25.septembra iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

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

Rūpnīcas ielā 23-36, kuru iesniedzējs īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 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, L.K. atsavināšanas ierosinājumu un Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas (protokols Nr.13) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.36, kas atrodas 

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

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

Nr.36, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23, nosacīto cenu 

4 190,75 EUR. 

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

īrniecei L.K., “personas kods”.  

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

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

5. L.K. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6. Lēmumu nosūtīt L.K. uz adresi – “adrese”. 

 

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

 

 

27. 

Par pašvaldības īpašuma “Vidus Speļģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz V.M., “personas kods”, 2018.gada 10.oktobra iesniegumu 

(reģ.15.10.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-3281) un R.M., 



23 

23 

 

“personas kods”, 2018.gada 10.oktobra iesniegumu (reģ.15.10.2018. Priekuļu novada 

pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-3280) par dzīvokļu “Vidus Speļģi”-1 un “Vidus 

Speļģi”-2 Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniekiem V.M. un R.M., izvērtējot 

domes rīcībā esošo informāciju,  un 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 pirmās daļas 2. punktu, 4.panta ceturtās daļas 5. punktu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2018.gada 25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu,  atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pasūtīt būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas, sadalīt dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašumos 

un ierakstīt zemesgrāmatā īpašumu “Vidus Speļģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

numurs 4260 006 0168, un izveidotos dzīvokļu īpašumus. 

2. Pasūtīt dzīvokļu īpašumu un tiem piekrītošās domājamās daļas no zemes “Vidus 

Speļģos”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, tirgus novērtējumu. 

3. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas dzīvokļu īpašumus “Vidus Speļģos”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināt īrniekiem R.M., “personas kods”, un V.M., “personas kods”, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

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

5. Lēmumu nosūtīt V.M. un R.M. uz iesniegumos norādīto adresi. 

 

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

 

 

28. 

Par īpašuma ar kadastra numuru 4264 005 0084 sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4264 005 0085 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, zemes lietošanas mērķu 

noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

        Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta datiem un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo 

informāciju, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Ar Mārsnēnu pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu Nr.1§, protokols Nr.1-

2009., izbeigtas zemes lietošanas tiesības M.D. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

4264 005 0084 - 0,6 ha platībā un uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 005 

0085 - 2,0 ha platībā ar nosaukumu “Jaunsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā un 

noteikta zemes vienību piekritība pašvaldībai.  

2. M.D., pamatojoties uz iegūtajām zemes nomas pirmtiesībām uz lietošanā bijušajām 

zemes vienībām, 2009.gada 12.februārī noslēdz Lauku zemes nomas līgumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0084 – 0,6 ha platībā iznomāšanu. 

3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0085 – 2,0 ha platībā iznomāšanu 

zemes nomas līgums nav noslēgts. 

4. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21.punkts nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā 

termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par 

attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā.  
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5. Ar 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.6, protokols Nr.13, precizēta zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4264 005 0084 platība – 1,16 ha. 

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

daļas 2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.punktu, 2006.gada 20. jūnija Ministru 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25.oktobra (protokols Nr.19) lēmumu,  atklāti balsojot: 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. No nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4264 005 0084 atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4264 005 0085 - 2,0 ha platībā un ieskaitīt to rezerves zemes fondā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar nosaukumu “Jaunsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0084 – 1,16 

ha platībā. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0084 – 1,16 ha platībā noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa 

kods  - 0101. 

4. Atdalītajai zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 4264 005 0085 – 2,0 ha platībā 

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

lauksaimniecība, mērķa kods  - 0101. 

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

4201 

 

29. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu 

(Ziņo: I. Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA ,,LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS”, 

juridiskā adrese Ainavu ielā 8, Cēsis, Cēsu novads,  iesniegumu (reģistrēts 15.10.2018. Priekuļu 

novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-3291) par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu. Iesniegumam ir pievienots zemes 

ierīcības projekts, kuru ar drošu elektronisko parakstu 2018-10-15 10:55:25 EEST ir parakstījusi 

zemes ierīkotāja K.K. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz  Ministru kabineta 

2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 

28. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, un Ministru 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1.punktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 25. oktobra 

(protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 
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Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA ,,LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS” izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0834 sadalot sešās daļās un izveidojot piecus jaunus 

nekustamos īpašumus; 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0824 – Nr.1 zemes ierīcības projektā, saglabāt nosaukumu 

,,Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0824 platība 1.46ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

2.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0824 lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

3. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no divām zemes 

vienībām: ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0829 – Nr.2 zemes ierīcības projektā un kadastra 

apzīmējumu 4272 007 0852 – Nr.6 zemes ierīcības projektā, piešķirt nosaukumu ,,Bērzlapas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

3.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0829 platība 1.29ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

3.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0852 platība 0.07ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā 

3.3. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0829 lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

3.4. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0852 lietošanas mērķis – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(1101). 

4. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0827 – Nr.3 zemes ierīcības projektā, piešķirt nosaukumu 

,,Dižlapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

4.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0827 platība 1.76ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

4.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0827 lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

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

ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0850 – Nr.4 zemes ierīcības projektā, piešķirt nosaukumu 

,,Zeltlapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

5.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0850 platība 1.17ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

5.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0850 lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

6. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0851 – Nr.5 zemes ierīcības projektā, piešķirt nosaukumu 

,,Rudlapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

6.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0851 platība 1.31ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

6.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0851 lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

7. Lēmumu nosūtīt SIA ,,LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS”, Ainavu ielā 8, 

Cēsis, Cēsu novads, LV–4101, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā, 

LV–4201. 
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Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

 

 

30. 

Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ž.Č. 

(ziņo: L.Prikule) 

 

Priekuļu novada pašvaldībā 2018.gada 1.oktobrī Reģ. Nr.3-9/2018-1774 saņemts 

iesniegums no J.K. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ž.Č., “personas kods “, 

“Buli”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka nav tiesiska pamata dzīvot deklarētā 

dzīvesvietā, jo pārcēlies uz dzīvi Krievijā. 

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

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

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

otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 

11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. punktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 25. 

oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Anulēt Ž.Č., “personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Buli”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Lēmumu J.K. nosūtīt uz deklarētās dzīvesvietas adresi: “adrese”. 

        

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

 

 

31. 

Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.M. 

(ziņo: L.Prikule) 

 

Priekuļu novada pašvaldībā 2018.gada 18. septembrī Reģ. Nr.3-4/2018-2906 saņemts 

iesniegums no Liepas Dzīvokļu komunālās saimniecības ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu V.M., “personas kods”, Pāvila Rozīša ielā 6-68, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, sakarā ar to, ka  Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš beidzies. 

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

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

pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 

11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. punktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 25. 

oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Anulēt V.M., “personas kods”,  ziņas par deklarēto dzīvesvietu  Pāvila Rozīša ielā 6-

68, Liepā, liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 



27 

27 

 

3. Lēmumu Liepas Dzīvokļu komunālai saimniecībai nosūtīt pa pastu: Rūpnīcas iela 

17A, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

       

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

 

 

32. 

Ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.M. 

(ziņo: L.Priklule) 

 

Priekuļu novada pašvaldībā 2018.gada 10. septembrī Reģ. Nr.3-9/2018-1650 saņemts 

iesniegums no I.Dz. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.M., “personas kods”, 

Selekcijas ielā 16A-3, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētā dzīvesvietā, jo vienošanās ar īpašnieku  vairs nav spēkā. 

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

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

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

otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 

11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2. punktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 25. 

oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Anulēt A.M. ziņas par deklarēto dzīvesvietu Selekcijas ielā 16A-3, Priekuļi, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Lēmumu I.Dz. nosūtīt uz e-pastu. 

 

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

 

 

33. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas 

Nr.1 nodošanu atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada domes juristi par pašvaldības kustamā 

īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1, izsoles noteikumu projektu. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka domes tiesības noteikt kārtību, kādā veicami 

darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta otro daļu, saskaņā ar kuru pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē un 6.panta otro daļu, kas nosaka institūciju, kas dod atļauju atsavināt 

pašvaldības kustamo mantu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 

25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 
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Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds 

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

1. Nodot atsavināšanai izsolē galvenās izlases cirtes cirsmu Nr.1 pašvaldībai piederošā 

īpašumā „Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

apzīmējums 4272 006 0218. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirtes 

cirsmas Nr.1 izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

 

 

 

 

34. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – cirsmas Nr. 2 nodošanu 

atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada domes juristi par pašvaldības kustamā 

īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr. 2, izsoles noteikumu projektu. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10. panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

21. panta pirmās daļas 19. punktu, kas nosaka domes tiesības noteikt kārtību, kādā veicami 

darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta otro daļu, saskaņā ar kuru pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē un 6. panta otro daļu, kas nosaka institūciju, kas dod atļauju atsavināt 

pašvaldības kustamo mantu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 

25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Nodot atsavināšanai izsolē cirsmu Nr. 2 pašvaldībai piederošā īpašumā „Veselavas 

pagasta padomes zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 

42940040091. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – cirsmas Nr. 2 izsoles 

noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

35. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – cirsmas Nr. 3 nodošanu 

atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada domes juristi par pašvaldības kustamā 

īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr. 3, izsoles noteikumu projektu. 
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Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10. panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

21. panta pirmās daļas 19. punktu, kas nosaka domes tiesības noteikt kārtību, kādā veicami 

darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta otro daļu, saskaņā ar kuru pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē un 6. panta otro daļu, kas nosaka institūciju, kas dod atļauju atsavināt 

pašvaldības kustamo mantu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 

25. oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Nodot atsavināšanai izsolē cirsmu Nr. 3 pašvaldībai piederošā īpašumā „Veselavas 

pagasta padomes zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 

42940040091. 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – cirsmas Nr. 3 izsoles 

noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

36. 

Par pašvaldības īpašuma Maija 3-92, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz A.M., “personas kods”, 2018.gada 16.oktobra iesniegumu 

(reģ.17.10.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-3334) par dzīvokļa 

īpašuma Maija iela 3-92, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniekam A.M. un 

izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” regulējumu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 

25. oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu,  atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3-92, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

kadastra numurs 4260 900 0971, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Maija iela 3-92, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  numuru 4260 900 0971, atsavināt īrniekam A.M., 

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

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

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

 

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

 

 

37. 
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Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

         Priekuļu novada dome izskata jautājumu par siltumenerģijas maksas noteikšanu Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko informē par nepieciešamību 

apstiprināt jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Liepas ciemā, jo pašreizējais tarifs 

nesedz faktiskās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, jo ir būtiski palielinājusies šķeldas cena.  

         Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2018. gada 25. oktobra (protokols Nr. 19) 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, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 43,46 

EUR/MWh bez PVN. 

2. Šī lēmuma 1. punktā minētais tarifs stājas spēkā 2018. gada 1. decembrī. 

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

 

 

38. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.S. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.S., “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar J.S. lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  

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

risināšanā Priekuļu novadā” 29.punkta 4.apakšpunktu, 30.punktu un Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 25. oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.S., “personas kods”, par dzīvojamās telpas 

Rūpnīcas ielā 14-7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 23,6 m2, kopējo 

platību 38,1 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

2. Lauzt 2013.gada 08.marta dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamās telpas 

P.Rozīša ielā 6-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izīrēšanu. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka J.S., “personas kods”, L.S., “personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas 

deklarē dzīvesvietu Rūpnīcas ielā 14-7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
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8. Lēmums zaudē spēku, ja J.S. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu. 

9. Lēmumu nosūtīt J.S. uz adresi – “adrese” un Priekuļu novada Dzīvokļu jautājumu 

komisijai. 

 

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

 

 

39. 

Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā S.B. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.B., “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar S.B. lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 

13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 

15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2018. gada 25. oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt S.B., “personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Lēmumu nosūtīt S.B. uz adresi – “adrese”. 

 

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

 

 

40. 

Par atteikumu uzņemt I.G. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.G., “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar I.G. lietu saistītos apstākļus 

un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 

13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 

15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, LR 1994.gada 9.jūnija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu un 

Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu,  un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2018. gada 25. oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Atteikt reģistrēt I.G., “personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.G., “personas kods”,  dzīvokļa Nr.2 ar kopējo 

platību 35,1 kvm, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagasta “Zemitānos” izīrēšanu uz vienu 

gadu.  

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

līdzekļiem. 

4. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības jurista palīgam M.Bērziņai sagatavot īres līguma 

projektu. 

5. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības ceļu meistaram/ namu pārvaldniekam 

G.Grosbergam pašvaldības vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas 

aktu. 

6. Piekrist, ka I.G., “personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„Zemitānos”- dz.2, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja I.G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

8. Lēmumu nosūtīt I.G. uz adresi- “”adrese” un Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu 

jautājumu komisijai. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.25 uz trīs lapām. 

 

 

41. 

Par nekustamā īpašuma Maija ielā 1 dz.1, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atkārtotas izsoles noteikumu pastiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Maija iela 1-1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, kadastra Nr.4260 900 0977, atkārtotas izsoles noteikumu projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

1. Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4., 

p.16.) pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu – Maija iela 1-1, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4260 900 0977, nodots atsavināšanai 

izsolē. 

2. Izsole notika 2018.gada 16.maijā, 2018.gada 10.jūlijā, 2018.gada 10.oktobrī un 

beidzās bez rezultāta. 

3. Priekuļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei L.S.Berovskai uzdots 

izstrādāt atkārtotas izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

4. 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, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25.oktobra (protokols 

Nr.19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Maija iela 1-1, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4260 900 0977, atkārtotas izsoles noteikumus. 

(Izsoles noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

42. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabala ar kadastra Nr.4260 003 0182 , 

“Garāžu kooperatīvs Liepa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Priekuļu novada dome izskata nekustamā īpašuma “Garāžu kooperatīvs Liepa”,  Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4260 003 0182,   lietu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas  un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.pantu,  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2018.gada 25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu,  atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt biedrībai “Saulkalnu, Pūpolu garāžas”, reģistrācijas Nr.40008272704, juridiskā 

adrese “Saulkalni”-7, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, pastāvīgās zemes lietošanas 

tiesības uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182,  0,3 ha platībā, “Garāžu 

kooperatīvs Liepa”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182, 0,3 platībā, “Garāžu 

kooperatīvs Liepa”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma  

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Noteikt, ka biedrība “Saulkalnu, Pūpolu garāžas” iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

lietošanā bijušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182. 

4. Atzīt par spēkā neesošu Liepas pagasta padomes  25.09.2008. sēdes protokola Nr.11 

lēmumu Nr. 3.1 § “Par lauku apvidus zemes piekritību Liepas pagasta pašvaldībai”  1.87 punktu.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai. 

6. Lēmumu nosūtīt biedrībai  “Saulkalnu, Pūpolu garāžas” uz adresi – “Saulkalni” - 7, 

Liepa, Liepas  pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.26 uz divām lapām. 

 

 

43. 

         Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182 sadalīšanu, jauna 

īpašuma un jaunu zemes vienību izveidošanu, to piekritību pašvaldībai un lietošanas 

mērķu noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Garāžu kooperatīvs Liepa”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma kadastra numurs 4260 003 0182, robežām un tā grafisko 

attēlojumu VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, Priekuļu novada 

dome konstatē: 
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1. Pamatojoties uz Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr. 1.87. 

protokols Nr.11. 3.1.§) ir izveidots pašvaldībai piekritīgs zemes īpašums –  “Garāžu 

kooperatīvs Liepa”, ar kadastra numuru 4260 003 0182, platība 0,3 ha.  

2. Zemes vienībā ir iekļauts pašvaldības ceļš, pa kuru tiek nodrošināta piekļuve četriem 

īpašumiem. Minēto ceļa posmu būtu lietderīgi izdalīt kā atsevišķu zemes vienību. 

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

un ielu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un 15.panta 2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. panta 2.daļas 1.punktu,  

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

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

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25.oktobra (protokols Nr. 19) 

lēmumu,  atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:    

1. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182 izveidojot divas jaunas 

zemes vienības 0,08 ha platībā un 0.25 ha platībā, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. 

2. Zemes vienību 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0363 reģistrēt jaunā 

nekustamā īpašumā, kuram piešķirt nosaukumu “Lazdu ceļš”.  

3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0363 noteikt par piekritīgu 

pašvaldībai pašvaldības funkciju īstenošanai.  

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0363 noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un  ceļu zemes 

nodalījuma joslā, mērķa kods – 1101.  

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0365  0,25 ha platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve, kods – 1104. 

6. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0365  0,25 ha platībā noteikt par 

piekritīgu pašvaldībai, pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2018.gada 25.oktobra lēmumu 

(protokols Nr.11, p.42). 

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

4201. 
 

 

44. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu  

(ziņo: L.Prikule) 

 

         Priekuļu novada dome izskata jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Lai nodrošinātu likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. 

panta septītajā daļā noteiktā pienākuma izpildi un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

procesa nepārtrauktību un saskaņā ar minētā likuma panta septīto daļu, pašvaldības 

pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību 

nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai.  Pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā 
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esošajiem privatizācijas objektiem. Tā kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana 

nav pašvaldības autonomā funkcija, pašvaldība ir izskatījusi iespēju risināt jautājumu 

par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodošanu dzīvokļu īpašniekiem vai 

pilnvarotai personai; 

2. 2018. gada augustā Priekuļu novada pašvaldība informēja Priekuļu novada pašvaldības 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās pašvaldība veic dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu, īpašniekus un  īrniekus par apsaimniekošanas kārtības izmaiņām 

(t.sk. Priekuļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā Priekuļu novada vēstis 

31.08.2018.  Nr. 7 (97));  

3. 2018. gada 3. oktobrī Priekuļu novada pašvaldība sasauca Liepas pagasta iedzīvotāju 

sapulci, kurā informēja par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas 

(apsaimniekošanas) iespējām. Šobrīd notikušas dzīvokļu īpašnieku kopības sapulces, 

kuras iedzīvotāji ir informēti par turpmākajām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) kārtību; 

4. Priekuļu novada pašvaldība atbalsta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus par 

daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, veicot to pašiem dzīvokļu īpašniekiem vai 

vienojoties ar trešajām personām; 

5. Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka dzīvokļa 

īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā; 

6. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta ceturtajai daļai lēmumus, 

kas attiecas uz obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu kopīpašumā 

esošā dzīvojamā mājā — pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu, tā atsaukšanu, mājas 

uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu līgumu slēgšanas noteikumiem, kā arī kārtību, 

kādā nosakāmi un maksājami obligātie izdevumi un atlīdzība par pārvaldīšanu, 

pieņem, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumus par dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmumu pieņemšanu, un tie ir saistoši ikvienam dzīvojamās mājas 

kopīpašniekam; 

7. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta otrā daļa nosaka, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 

         Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, Priekuļu novada domes 2018. gada 24. maija 

lēmumu (protokols Nr. 6, 24. punkts) un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2018.gada 25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmo daļu un 27. punkta, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, 

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

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

1. Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās Priekuļu novada pašvaldība veic 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

trešajām personām saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem; 

2. Pilnvarot G. Grosbergu pārstāvēt Priekuļu novada pašvaldību dzīvokļu īpašnieku 

kopības sapulcēs  Priekuļu pagastā; 

3. Pilnvarot E. Šīranti pārstāvēt Priekuļu novada pašvaldību dzīvokļu īpašnieku kopības 

sapulcēs Liepas pagastā; 

4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoru 

F.Puņeiko. 

 

 

45. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 

https://likumi.lv/ta/id/221382-dzivokla-ipasuma-likums
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(ziņo: E.Šīrante) 

 

          Priekuļu novada dome izskata jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 

3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Nekustamais īpašums – piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra numuru 4260 900 0709, ir sadalīts 94 

dzīvokļu īpašumos un sastāv no zemes gabala 0,6764 ha platībā.  Ēkas kopējā platība ir 

5608.20 m2. Pie dzīvokļu īpašumiem ir piesaistītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošo koplietošanas telpu un zemes domājamās daļas. Dzīvojamā mājā 81 

dzīvokļu īpašums ir privatizēti, 13 dzīvokļi ir pašvaldības īpašumi. 

2. 2018.gada 21.augustā Priekuļu novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no SIA 

“CDzP” (reģ.Nr.3-4/2018-2492.) par Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma noslēgšanu, kurā SIA 

“CDzP” kā jaunais pārvaldnieks lūdz nodot dzīvojamās mājas lietu un pārējos ar 

pārvaldīšanu saistītos dokumentus, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku 2018.gada 

10.jūlija lēmumu. 

3. No daudzdzīvokļu dzīvojamās Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola izriet, ka mājas dzīvokļu īpašnieki nolēma:  

1) pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā nekustamo īpašumu Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā – dzīvojamo māju, ar to funkcionāli 

piesaistīto zemes gabalu, kā arī dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu; 

2) pilnvarot SIA “CDzP” dzīvokļu īpašnieku vārdā pārņemt dzīvojamās mājas, ar to 

funkcionāli piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas tiesības; 

3) slēgt dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu ar SIA “CDzP”, lai 

nodrošinātu turpmāku nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma prasībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pārbaudot iesniegtos dokumentus, kā arī  izvērtējot 

dzīvojamās mājas nodošanas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā lietderību, un pamatojoties uz 

likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu un “Dzīvokļa īpašuma 

likuma” 16.panta otrās daļas 7.punktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2018.gada 25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, ar kadastra numuru 4260 900 0709, ar kopējo platību 5608.20 m2 un tai funkcionāli 

piesaistītā zemes gabala 0,6764 ha platībā, pārvaldīšanas tiesības SIA “CDzP”, reģistrācijas 

numurs LV44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, LV-4101, saskaņā ar Dzīvokļa 

īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem. 

2. Uzdot Liepas AP vadītājai I.Ulmanei sagatavot mājas lietu nodošanai. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai aprēķināt: 

1) iekasētos, bet uzturēšanas darbu veikšanai neizmantotos maksājumus par 

turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem 

dzīvojamās mājas uzturēšanas darbiem; 

2) iekasēto, bet obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanai neizmantoto 

pārvaldīšanas izdevumu daļu. 

4. Nekustamā īpašuma un juridiskai nodaļai nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 
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46. 

Par atbalstu dalībai Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” 

2018./2019.mācību gadā 

(ziņo: J.Mičulis) 

 

Priekuļu novada dome izskata Latvijas olimpiskās komitejas 2018.gada 24. oktobra 

vēstuli (reģ. 24.10.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr. 3-4/2018-3425) par projektu “Sporto 

visa klase”, kurā norādīts, ka no 2018. gada 1. septembra Priekuļu vidusskolas 5.b klase turpina 

dalību šajā projektā. Projekta mērķis ir uzlabot sākumskolas skolēnu vispārējo fizisko 

sagatavotību un stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu. Projektā iesaistītajām klasēm 

paredzētas trīs fakultatīvās sporta nodarbības, no kurām viena futbolā, viena vispārējo fizisko 

spēju attīstībā un stājas uzlabošanā, viena peldēšanā vai sporta nodarbības svaigā gaisā. Latvijas 

Olimpiskā komiteja devusi iespēju variēt un ziemas mēnešos nodarboties ar slēpošanu.  

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

15.panta  pirmās daļas 4. un 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu un ņemot 

vērā Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 25. oktobra (protokols Nr. 

19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt Priekuļu vidusskolas 5.b klases dalību Latvijas Olimpiskās komitejas 

projektā “Sporto visa klase” 2018./2019. mācību gadā; 

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Priekuļu novada pašvaldības sporta koordinatoru 

J. Mičuli. 

 

 

47. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-33, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz I.M., “personas kods”, 2018.gada 23.oktobra iesniegumu 

(reģ.23.10.2018. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pārvaldē Nr.3-9/2018-3386) par dzīvokļa 

īpašuma Rūpnīcas iela 21-33, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu īrniecei I.M. 

un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

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

publiskas personas manta” regulējumu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2018.gada 25.oktobra (protokols Nr.19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

Rūpnīcas iela 21-33, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 900 0883, 

tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 21-33, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra  numuru 4260 900 0883, atsavināt I.M., “personas 
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kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

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

4. Lēmumu nosūtīt I.M. uz adresi “adrese”. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.27 uz divām lapām. 

 

 

48. 

Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes                                        

priekšsēdētājai E.Stapulonei 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas E.Stapulones 2018.gada 25. oktobra 

iesniegumu (reģ. 25.10.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-9/2018-3427) par mācību 

atvaļinājuma piešķiršanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Darba likuma 157. panta 

otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 44. panta 

pirmo daļu, Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikuma 3.1 un 3.5.punktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2018.gada 25. oktobra (protokols Nr.19) lēmumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 13. un 27. punktu, atklāti balsojot: PAR -12 (Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba 

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

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – 1 

(Elīna Stapulone), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai Stapulonei mācību atvaļinājumu 

ar darba algas saglabāšanu no 2018. gada 5. novembra līdz 2018. gada 9. novembrim un no 

2018. gada 26. novembra līdz 2018. gada 5. decembrim 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas Elīnas Stapulones mācību atvaļinājuma laikā veikt domes priekšsēdētāja darba 

pienākumus. 

3. Noteikt Aivaram Tīdemanim samaksu par faktiski nostrādātajām stundām 

priekšsēdētājas mācību atvaļinājuma laikā, nosakot stundas likmi 90% apmērā no priekšsēdētājas 

mēnešalgas stundas likmes.  

 

 

 

 

 

 

 

49. 

Par grozījumiem 2016. gada 22. septembrī apstiprinātajos noteikumos “Valsts 

mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales noteikumi pedagogu 

darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs” 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabinetā 2018. gada 14. augustā apstiprinātajiem grozījumiem 

(noteikumi Nr.526) “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs 

(Noteikumi Nr. 447), un noteikumi Nr.521 “Grozījumi ministru kabineta 2001.gada 28. augusta 
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noteikumos Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, uzklausījusi Finanšu 

un grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu Priekuļu novada domes Finanšu 

komitejas 2018. gada 22. oktobra lēmumu (protokols Nr.13), atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījumus Priekuļu novada domes 2016. gada 22. septembrī apstiprinātajos 

noteikumos (protokols Nr. 10, p. 9) “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta 

līdzfinansējuma sadales noteikumi pedagogu darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs” 

šādus grozījumus:  

1.1.  Izteikt jaunā redakcijā 

1.1.1. punktu 2.5.3. “papildus finansējumu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) 

14,5 % apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas  - 

samaksai pedagogiem par papildu pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes 

piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 

10. augusta, kā arī mēneša darba algas likmes palielināšanai”; 

1.1.2. punktu 2.5.7.1. “saskaņā ar pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju atbilstoši 

izglītojamo skaitam kārtējā gada 1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs”. 

1.2.  Aizstāt  

1.2.1. punktā 2.5.4. procentu skaitli “18 %” ar skaitli “20,43 %”; 

1.2.2. punktā 2.9. procentu skaitli “12 %”  ar skaitli “15 %”; 

1.2.3. punktā 4.2.2. skaitli “680” ar skaitli “710”, skaitli “695” ar skaitli “725”, skaitli 

“710” ar skaitli “740”. 

1.3.  Svītrot punktu 2.7.1. ar apakšpunktiem. 

2. Ar noteikumiem jaunā redakcijā iepazīstināt izglītības iestāžu vadītājus. 

3. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī. 

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

 

 

50. 

Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 21-22 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata C.Z., “personas kods”, dzīvojošas “adrese”, 2018.gada 

8.oktobra iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu ar tam piekrītošo zemes gabala un būves domājamo daļu Priekuļu novada, Liepas 

pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 21-22, kuru iesniedzēja īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 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, C.Z. atsavināšanas ierosinājumu un Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.22, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 21. 

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

Nr.22, 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 

īrniecei C.Z., “personas kods”.  

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

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

5. C.Z. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6. Lēmumu nosūtīt C.Z. uz adresi – “adrese”. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.28 uz divām lapām. 
 

51. 

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas OPEL OMEGA norakstīšanu 

(ziņo: F. Puņeiko) 
 

 Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldības īpašumā esošās kustamās 

mantas, automašīnas Opel Omega Caravan, valsts reģistrācijas EZ567 (turpmāk – automašīna), 

norakstīšanu  

Izskatot jautājumu tiek konstatēts: 

1) Pašvaldība ir saņēmusi eksperta SIA “PJ21” (tehniskais vērtētājs J. Pušpurs, sertifikāts 

Nr. 86) 2018. gada 22. oktobra automašīnas novērtējumu, kurā secināts, ka 

automašīnai ir slikts tehniskais un vizuālais stāvoklis, iespējama virsbūves rūsēšana, 

nav droša tālākā ekspluatācija; 

2) Automašīnas tirgus vērtība uz 2018. gada 22. oktobri ir 250,00 EUR; 

3) Automašīnas sagatavošana tehniskajai apskatei un tās uzturēšana ir saistīta ar lieliem 

finanšu ieguldījumiem, kuri nav pašvaldībai finansiāli izdevīgi; 

4) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta 1., 2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 

līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 

5) Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otrā daļa nosaka, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 

6) Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.panta pirmā daļa nosaka 

transportlīdzekļa īpašnieka pienākumu nodrošināt, lai jebkurš tā īpašumā esošs 

nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam, savukārt ceturtā daļa 

nosaka, ka apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks 

var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām 

izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — 

motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu 

atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, otro daļu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1., 

2.punktu, Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.pantu, Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25. oktobra (protokols Nr.19) lēmumu, atklāti balsojot: 
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PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt Priekuļu novada pašvaldības automašīnu Opel Omega Caravan, valsts 

reģistrācijas EZ567, par norakstāmu. 

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoru F. Puņeiko. 

 

 

52. 

Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

izsoles rezultāta apstiprināšanu 

(ziņo: F. Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar dzīvokļa 

īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 25 – 49, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 10.oktobra protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 4320,00 (četri tūkstoši trīs simti divdesmit 

euro 00 centi).  Pirkuma maksa veikta pilnā apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu  un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25.oktobra 

(protokols Nr.19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018.gada 10.oktobrī notikušās izsoles rezultātu par Priekuļu novada 

pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas ielā 25 – 49, atsavināšanu K.S. par viņa nosolīto cenu EUR 4320,00  (četri tūkstoši trīs 

simti divdesmit euro un 00 centi). 

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoru F. Puņeiko. 
 

 

 

 

 

53. 

Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

izsoles rezultāta apstiprināšanu 

(ziņo: F. Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar dzīvokļa 

īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 21-29, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 10.oktobra protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 
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Nekustamā īpašuma nosolīta par cenu EUR 7020,00 (septiņi tūkstoši divdesmit euro 00 

centi).  Pirkuma maksa veikta pilnā apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 25.oktobra 

(protokols Nr.19) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018.gada 10.oktobrī notikušās izsoles rezultātu par Priekuļu novada 

pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas ielā 21 – 29, atsavināšanu E.Š. par viņa nosolīto cenu EUR  7020,00  (septiņi tūkstoši 

divdesmit euro un 00 centi). 

2. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoru F. Puņeiko. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst.15.45 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


