
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 
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DOMES  ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2018.gada 9.februārī          Nr.2 
 

Sasaukta plkst.12.30 

Sēdi atklāj plkst.12.40 
 

Darba kārtība:  

1. Par projekta iesniegumu „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” biedrības „Cēsu rajona 

lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa  2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un objektu 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

2. Par projekta iesniegumu „Apgaismojuma izveide Saules parka rododendru dārzā” biedrības 

„Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas 

un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

3. Par projekta iesniegumu „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” 

biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.2.Rīcībā – 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. 
 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre  Sarmīte Treikmane. 
 

Piedalās –  

Deputāti Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Normunds Kažoks. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja. 
 

Nepiedalās:  

Māris Baltiņš – attaisnoti; 

Sarmīte Orehova – attaisnoti; 

Juris Sukaruks – attaisnoti; 

Arnis Melbārdis – attaisnoti; 

Mārīte Raudziņa – attaisnoti. 

 

1. 

Par projekta iesniegumu „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” biedrības „Cēsu 

rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa  2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un 

objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai  

(ziņo: V.Lapsele) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas V.Lapseles 2018.gada 

7.februāra iesniegumu (reģ.07.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1280) par iespēju 
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iesniegt projekta iesniegumu „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā”  biedrības „Cēsu rajona 

lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.1.Rīcībā –Vietējās teritorijas un objektu 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu 

iesniegumu iesniegšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 

„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.1.Rīcībā – 

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai ar iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 19.februārim, nepieciešams projekta 

īstenošanai Domes lēmums par dalību projektā un līdzfinansējuma nodrošināšanu: 

Projekta kopējā summa sastāda EUR 10 999.79 (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 

deviņi eiro un 79 centi), attiecināmās izmaksas EUR 10 999.79 (desmit tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit deviņi eiro un 79 centi), ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām 

izmaksām sastāda EUR 9 899.81 (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 81 

cents), nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām 

sastāda EUR 1 099.98 (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi eiro un 98 centi).  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” biedrības 

„Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa  2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un 

objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, par kopējo plānoto 

projekta summu EUR 10 999.79 (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 79 

centi), attiecināmās izmaksas EUR 10 999.79 (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi 

eiro un 79 centi, no kuriem publiskais (ELFLA) finansējums sastāda EUR EUR 9 899.81 (deviņi 

tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 81 cents). 

2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas  

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta īstenošanai līdzfinansējumu 10% apmērā 

attiecināmo izmaksu segšanai EUR 1 099.98 (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi eiro un 98 

centi).   

3. Projekta īstenošanas rezultātā izveidotie pamatlīdzekļi tiek nodoti  Labiekārtošanas 

darbu vadītāja, ainavu tehniķa Jāņa Sirlaka atbildībā visa projekta uzraudzības periodā. 

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

 

2. 

Par projekta iesniegumu „Apgaismojuma izveide Saules parka rododendru dārzā” 

biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.1.Rīcībā – 

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas V.Lapseles 2018.gada 

7.februāra iesniegumu (reģ.07.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1280) par iespēju 

iesniegt projekta iesniegumu „Apgaismojuma izveide Saules parka rododendru dārzā”  biedrības 

„Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un 

objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu 

iesniegumu iesniegšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 

„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.1.Rīcībā – 
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Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamība 

ar iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 19.februārim, nepieciešams projekta īstenošanai Domes 

lēmums par dalību projektā un līdzfinansējuma nodrošināšanu: 

Projekta kopējā summa sastāda EUR 8 049.16 (astoņi tūkstoši četrdesmit deviņi eiro un 

16 centi), attiecināmās izmaksas EUR 8 049.16 (astoņi tūkstoši četrdesmit deviņi eiro un 16 

centi), ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda EUR 7 244.24 

(septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri eiro un 24 centi), nepieciešamais pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda EUR 804.92 (astoņi simti četri 

eiro un 92 centi). 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Apgaismojuma izveide Saules parka rododendru 

dārzā” biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa  2.1.Rīcībā – 

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, par kopējo plānoto projekta summu EUR 8 049.16 (astoņi tūkstoši četrdesmit 

deviņi eiro un 16 centi), no kuriem publiskais (ELFLA) finansējums 90% apmērā sastāda EUR 7 

244.24 (septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri eiro un 24 centi). 

2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas  

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta īstenošanai līdzfinansējumu 10% apmērā 

attiecināmo izmaksu segšanai EUR 804.92 (astoņi simti četri eiro un 92 centi). 

3. Projekta īstenošanas rezultātā izveidotie pamatlīdzekļi tiek nodoti Elektrosaimniecības 

inženiera Arņa Žagara atbildībā visa projekta uzraudzības periodā. 

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

 

 

3. 

Par projekta iesniegumu „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” 

biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa  2.2.Rīcībā – 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas V.Lapseles 2018.gada 

7.februāra iesniegumu (reģ.07.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1280) par iespēju 

iesniegt projekta iesniegumu „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” 

biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.2.Rīcībā –Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana. 

Pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu 

iesniegumu iesniegšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 

„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.2. Rīcībā – 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana ar iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 19.februārim, 

nepieciešams projekta īstenošanai Domes lēmums par dalību projektā un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu: 

Projekta kopējā summa sastāda EUR 22 559.34 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti 

piecdesmit deviņi eiro un 34 centi) , attiecināmās izmaksas EUR 17 000.00 (septiņpadsmit 

tūkstoši eiro un 00 centi), ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda 

EUR 15 299.99 (piecpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi), 

nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda 

EUR 1700.01 (viens tūkstotis septiņi simti eiro un 01 cents) un pašvaldības finansējums 
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neattiecināmām izmaksām EUR 5 559.34 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi eiro un 34 

centi).   

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide 

Jāņmuižā” biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.2. Rīcībā – 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana par kopējo plānoto projekta summu EUR 22 559.34 

(divdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi eiro un 34 centi), attiecināmās izmaksas 

EUR 17 000.00 (septiņpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi), no kuriem publiskais (ELFLA)  

finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda EUR 15 299.99 (piecpadsmit 

tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi), nepieciešamais pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda EUR 1 700.01 (viens tūkstotis 

septiņi simti eiro un 01 cents) un pašvaldības finansējums neattiecināmām izmaksām EUR 5 

559.34 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi eiro un 34 centi). 

2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta īstenošanai līdzfinansējumu  10% apmērā 

attiecināmo izmaksu segšanai EUR 1 700.01 (viens tūkstotis septiņi simti eiro un 01 cents) un 

EUR 5 559.34 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi eiro un 34 centi) neattiecināmajā 

izmaksām. 

3. Projekta īstenošanas rezultātā iegādātie pamatlīdzekļi tiek nodoti Labiekārtošanas 

darbu vadītāja, ainavu tehniķa Jāņa Sirlaka atbildībā visa projekta uzraudzības periodā. 

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

 

 

 

Sēdi beidz plkst.12.45 

 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone. 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 


