
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv  

 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2018.gada 22.februārī          Nr.3 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:05 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu. 

2. Par Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmuma precizēšanu. 

3. Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos 

Nr.23 „Par  pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” apstiprināšanu.  

4. Par Priekuļu novada Sociālā dienesta iestāšanos biedrībā “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienība”. 

5. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumā (prot.Nr.13, 32.p.). 

6. Par jauna nosaukuma ,,Liepas kapi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā piešķiršanu. 

7. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

8. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

9. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Rubeņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

11. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

12. Zemnieku saimniecības „Vecpenguri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu. 

13. SIA „Mārsnēnu Upmaļi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

14. Par zemes vienības “Ķirškalni”, „kadastra apzīmējums” Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

15. A.C. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

16. Z/S “Caunītes” īpašnieka A.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

pagarināšanu. 

17. Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības. 

18. Par pašvaldības īpašuma Parka iela 4-5, Priekuļi,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 
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19. Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.” apvienošanu un zemes lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

20. Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.” apvienošanu un zemes lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

21. Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.” apvienošanu un 

zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

22. Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.” un „kadastra Nr.” apvienošanu un zemes lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

23. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, 

nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

24. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jauna īpašuma un zemes vienības 

izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

25. J.B. iesnieguma izskatīšana par telpu iznomāšanu ģimenes ārsta prakses darbības 

nodrošināšanai. 

26. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Toyota Carina nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

27. Par kustamās mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekta izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

28. Par kustamās mantas – gaisa kuģu LAK-12 komplekta izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

29. Par kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.027324) izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

30. Par kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.172501) izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

31. Par kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.172909) izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

32. Par kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.173127) izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās – 

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

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

Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova. 

 

Nepiedalās:  

Arnis Melbārdis – attaisnoti; 

Anna Broka – attaisnoti. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante               – Liepas pagasta  pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Inga Krafte   – Priekuļu kultūras nama vadītāja; 

Linda Petroviča  – Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas priekšsēdētāja. 
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Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

1. Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

33. Par atteikumu uzņemt D.L. Palīdzības reģistrā. 

34. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.B.. 

35. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu O.S. 

36. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu K.S. 

37. Par atteikumu uzņemt I.B. Palīdzības reģistrā. 

38. Par atteikumu uzņemt A.S. Palīdzības reģistrā. 

39. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februāra Saistošo noteikumu Nr.5/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu.  

40. Par grozījumiem Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 

atlases konkursu nolikumā. 

41. Par grozījumiem Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 

atlases konkursu nolikumā. 

42. Par Priekuļu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksu. 

43. Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādes Mārsnēnu pamatskolas likvidāciju, to 

pievienojot Liepas pamatskolai. 

44. Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas darbību. 

45. Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas darbību. 

46. Biedrības „Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana. 

47. Garāžu īpašnieku biedrības “Gauja” iesniegumu izskatīšana par izziņas izsniegšanu biedrībai 

iegādāties zemi. 

48. V.J. iesnieguma izskatīšana. 

49. J.S.  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

50. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā. 

51. J.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

2. Darba kārtības 42.punktu - Par Priekuļu novada mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvu vadītāju darba samaksu, izskatīt kā pirmo darba kartības jautājumu. 

 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Priekuļu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksu. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu. 

3. Par Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmuma precizēšanu. 

4. Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos 

Nr.23 „Par  pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” apstiprināšanu.  

5. Par Priekuļu novada Sociālā dienesta iestāšanos biedrībā “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienība”. 

6. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumā (prot.Nr.13, 32.p.). 

7. Par jauna nosaukuma ,,Liepas kapi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā piešķiršanu. 

8. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

9. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 
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11. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Rubeņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

12. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

13. Zemnieku saimniecības „Vecpenguri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu. 

14. SIA „Mārsnēnu Upmaļi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

15. Par zemes vienības “Ķirškalni”, „kadastra apzīmējums” Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

16. A.C. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

17. Z/S “Caunītes” īpašnieka A.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

pagarināšanu. 

18. Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības. 

19. Par pašvaldības īpašuma Parka iela 4-5, Priekuļi,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

20. Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.” apvienošanu un zemes lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

21. Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.” apvienošanu un zemes lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

22. Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.” apvienošanu un 

zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

23. Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.” un „kadastra Nr.” apvienošanu un zemes lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

24. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, 

nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

25. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jauna īpašuma un zemes vienības 

izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

26. J.B. iesnieguma izskatīšana par telpu iznomāšanu ģimenes ārsta prakses darbības 

nodrošināšanai. 

27. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Toyota Carina nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

28. Par kustamās mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekta izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

29. Par kustamās mantas – gaisa kuģu LAK-12 komplekta izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

30. Par kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.027324) izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

31. Par kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.172501) izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

32. Par kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.172909) izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

33. Par kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 (ražotāja Nr.173127) izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

34. Par atteikumu uzņemt D.L. Palīdzības reģistrā. 

35. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.B.. 

36. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu O.S. 

37. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu K.S. 

38. Par atteikumu uzņemt I.B. Palīdzības reģistrā. 

39. Par atteikumu uzņemt A.S. Palīdzības reģistrā. 

40. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februāra Saistošo noteikumu Nr.5/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu.  

41. Par grozījumiem Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 

atlases konkursu nolikumā. 
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42. Par grozījumiem Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 

atlases konkursu nolikumā. 

43. Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādes Mārsnēnu pamatskolas likvidāciju, to 

pievienojot Liepas pamatskolai. 

44. Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas darbību. 

45. Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas darbību. 

46. Biedrības „Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana. 

47. Garāžu īpašnieku biedrības “Gauja” iesniegumu izskatīšana par izziņas izsniegšanu biedrībai 

iegādāties zemi. 

48. V.J. iesnieguma izskatīšana. 

49. J.S.  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

50. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā. 

51. J.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksu 

(ziņo: D.Kalniņa, izsakās: I.Krafte, M.Baltiņš, E.Stapulone) 

 

 Dome izskata Priekuļu kultūras nama vadītājas I.Kraftes 2018.gada 1.februāra 

iesniegumu (reģ. 09.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1306) par Priekuļu novada 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju samaksu. 

Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja D.Kalniņa informē, ka 

minētais iesniegums tika izskatīts 2018.gada 19.februārī Finanšu komitejas sēde un 2018.gada 

20.februārī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, komitejas locekļi ierosina 

līdz sezonas beigām izstrādāt jaunu nolikumu par pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksu 

un tā izstrādei jāizveido darba grupa. 

Nolikumā nepieciešams noteikt papildus samaksu kolektīvu vadītājiem, kuri sagatavo 

kolektīvus Dziesmu un deju svētkiem. 

M.Baltiņš iesaka darba grupā iekļaut pašvaldības budžeta ekonomisti D.Rūķi 

I.Krafte iesaka iekļaut kolektīvu vadīju pārstāvi. 

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone  iesaka lēmuma projektu papildināt ar šādu punktu: 

Pagarināt līgumus ar māksliniecisko pašdarbības kolektīvu vadītājiem, kuri gatavo 

kolektīvus un piedalās  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. 

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

21.panta pirmās daļas 13.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 

19.februāra (protokols Nr.2, p.1) atzinumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

2018.gada 20.februāra (protokols Nr.6, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

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

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

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

1. Apstiprināt līdz sezonas beigām iepriekš noteikto samaksu par novada mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvu vadīšanu. 

2. Līdz sezonas beigām izstrādāt Nolikumu par turpmāko darba samaksu novada 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem. 

3. Izveidot darba grupu Nolikuma par darba samaksu mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvu vadītājiem šādā sastāvā: 

Inga Krafte   – Priekuļu kultūras nama vadītāja; 

Arnis Melbārdis  –Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis; 

Baiba Karlsberga  –Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekle; 

Inita Jansone   –Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Fjodors Puņeiko  –novada pašvaldības izpilddirektors; 
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Daiga Rūķe   –budžeta ekonomiste; 

Pašdarbības kolektīvu vadītāju pārstāvis. 

4. Pagarināt līgumus ar māksliniecisko pašdarbības kolektīvu vadītājiem, kuri sagatavo 

kolektīvus un piedalās  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata pašvaldības policijas vadītāja Guntara Mucenieka 

2018.gada 25.janvāra iesniegumu (reģ.25.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.803) par 

nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

43.panta trešo daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2018 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi””. (Noteikumi pielikumā) 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

3. 

Par Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmuma precizēšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar novada teritorijas plānotāja J.Pētersona aktuālo 

informāciju par Priekuļu novada Teritorijas plānojumu 2017.-2029.gadam. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pamatojoties uz Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 15.decembra vēstuli Nr. 15-2/9705 un 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi) 90.punktu 

Priekuļu novada dome ar 2018.gada 25.janvārī nodeva apspriešanai Priekuļu novada teritorijas 

plānojuma pilnveidoto redakciju.  

Lai nodrošinātu Noteikumu 16.punktā noteikto termiņu publiskās apspriešanas izziņošanai 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā – piecas darbdienas pēc attiecīgā 

paziņojuma publicēšanas sistēmā, nepieciešams precizēt lēmuma 2.punktu “Nodot publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Priekuļu novada teritorijas plānojuma 

pilnveidoto redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 3(trīs) nedēļas – no 2018.gada 1. 

līdz 22.februārim”. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Precizēt Priekuļu novada 2018.gada 25.janvāra domes sēdes lēmuma “Par Priekuļu 

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

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

noteikumu apstiprināšanu" atcelšanu un pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu” (protokols 

p.1. p.4) 2.punktu un izteikt šādā redakcijā: “Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai Priekuļu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, nosakot 

publiskās apspriešanas termiņu ne mazāku kā 3(trīs) nedēļas.” 

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

 

4.  

Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos 

noteikumos Nr.23 „Par  pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” 

apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo  daļu, Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumu  Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu, un ņemot 

vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas atzinumu (19.02.2018. protokols Nr.3, p.1), ), atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt  Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2018 „Par 

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 

„Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” projektu (Noteikumi 

pielikumā). 

2. Noteikt, ka  saistošie noteikumi stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

5. 

Par Priekuļu novada Sociālā dienesta iestāšanos biedrībā 

“Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Sociālā dienesta vadītājas E.Rancānes 2018.gada 

15.februāra  iesniegums Nr.1-19/56   (reģ.  15.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1376) 

par Priekuļu novada Sociālā dienesta iestāšanos biedrībā “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienība”, un konstatēja sekojošo: 

1. Biedrība “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, reģ. 

Nr.40008217401, dibināta 2013.gada 5.jūlijā, reģistrēta 2013.gada 11.novembrī, 

juridiskā adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ar mērķi, 

veicināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību un sekmēt  sociālo 

labklājību.  

2. Kļūstot par apvienības biedru, Sociālajam dienestam būs iespējams: 

2.1. Formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to pašvaldību un valsts institūcijās; 

2.2. Sekmēt biedru profesionālo izaugsmi; 

http://likumi.lv/doc.php?id=150734
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2.3. Nodrošināt pakalpojumus un informāciju biedriem, lai uzturētu pastāvīgus kontaktus 

starp tiem un koordinētu viņu intereses; 

2.4. Veicinātu un sekmētu informācijas, pieredzes un labās prakses apmaiņu starp 

apvienības biedriem, sadarbību ar sociālās jomas speciālistiem un to organizācijām 

ārzemēs. 

3. Biedru nauda ir EUR 72.00 gadā. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 

aprūpi). Šī likuma 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt biedrības. Savukārt, 95.panta pirmā 

daļā noteikts, ka lai risinātu uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, 

tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās biedrībās. 

Attiecīgi, likuma 95.panta ceturtā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldību biedrības dibināšanu 

vai iestāšanos tajā, kā arī par izstāšanos no pašvaldību sabiedriskās organizācijas pieņem 

attiecīgās pašvaldības dome, un 95.panta piektā daļa – ka pašvaldības to dibinātajās biedrībās 

pārstāv attiecīgās domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ievērojot iepriekš minētos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15. panta pirmās 

daļas 7. punktu, 95.panta ceturto un piekto otro daļu, atbilstoši Priekuļu novada domes Sociālo 

jautājumu lietu komitejas 19.02.2018. atzinumam (protokols Nr.3, punkts 2), atklāti balsojot, 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Iestāties biedrībā “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, reģ. 

Nr.40008217401. 

2. Sociālā dienesta vadītājai E.Rancānei veikt nepieciešamās darbības Priekuļu novada 

Sociālā dienesta  uzņemšanai biedrībā “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, 

reģ. Nr.40008217401. 

3. Pilnvarot Sociālā dienesta vadītāju E.Rancāni pārstāvēt Priekuļu novada Sociālo 

dienestu biedrībā, un nepieciešamības gadījumā, noteikt tiesības pilnvarot citus Sociālā dienesta 

darbiniekus dalībai biedrības organizētajās aktivitātēs. 

4.  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai I.Rumbai pēc Priekuļu novada Sociālā 

dienesta iestāšanās biedrībā “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, reģ. 

Nr.40008217401, veikt biedru naudas samaksu saskaņā ar biedrības piestādītajiem rēķiniem, 

samaksu veicot no Sociālā dienesta budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 

5. Lēmumu nosūtīt biedrības “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” 

birojam Bērzaines iela 16/18,Cēsis, Cēsu novads. LV-4101. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

6. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2017.gada 23.novembra lēmumā (prot.Nr.13, 32.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata zemes ierīkotājas Vitas Važas iesniegumu par grozījumiem 

Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumā (prot.Nr.13, 32.p.) „ Par zemes 

ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Stūrīši” un ,,Jaunarāji”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu”. Raksta iesniedzēja lūdz grozīt lēmumā noteiktos zemes vienību 

lietošanas mērķus. 

Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 
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Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

1. Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumā (prot.Nr.13, 32.p.) 2. un 

3.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

„2. Pēc robežu pārkārtošanas zemes vienības ,,Stūrīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, – 

Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums” platība ir noteikta 0.6ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

3. Pēc robežu pārkārtošanas zemes vienības ,,Jaunarāji”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

– Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums” platība ir noteikta 4.7ha, vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101);” 

2. Lēmumu nosūtīt Vitai Važai Pļavas ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, un VZD 

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

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

 
7. 

Par jauna nosaukuma ,,Liepas kapi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā piešķiršanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada teritorijas plānotāja Jura Pētersona 

ziņojumu par nepieciešamību mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ,,Kapsēta, Mazā 

Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma ,,Kapsēta, Mazā Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar 

„kadastra Nr.”, sastāvoša no vienas zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” un 

vienas būves, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā Priekuļu novada 

pašvaldībai, Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.; 

2. Esošais nosaukums ,,Kapsēta, Mazā Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ietver 

divus, savstarpēji nesaistītu objektu nosaukumus. 

 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, un piešķirt jaunu nosaukumu ,,Liepas kapi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

4201. 

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

 

8. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata SIA ,,MĒRNIEKS MMR”, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8–

313, Cēsis, Cēsu novads, elektroniski iesūtītu iesniegumu (12.02.2018., Nr.1327) par zemes 
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ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

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

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

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

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu 

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

izveidojot jaunu neapbūvētu zemes vienību. 

2. No jauna izveidotajai zemes vienībai – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra 

apzīmējums”, kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” un zemes vienībai ar 

„kadastra apzīmējums”, piešķirt nosaukumu „Graudiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 4.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” un no jauna izveidotā zemes vienība ar 

„kadastra apzīmējums” veido jaunu nekustamo īpašumu „Graudiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. Nekustamā īpašuma kopējā platība 10.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā. 

4. Atlikušais nekustamais īpašums „Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no vienas zemes vienības – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums” un 

piecām būvēm: 

4.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 1.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz trīs lapām. 

 

9. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata SIA ,,NOVADMĒRNIEKS”, juridiskā adrese Stacijas ielā 2, 

Valmiera, elektroniski iesūtītus iesniegumus (29.01.2018., Nr.956, 07.02.2018., Nr.1269, 

14.02.2018., Nr.1365) par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kļavkalni”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

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

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

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

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

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

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

un izveidojot jaunu neapbūvētu zemes vienību. 

2. No jauna izveidotajai zemes vienībai – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra 

apzīmējums”, kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, piešķirt nosaukumu 

„Jaunlazdas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 0.28ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no vienas zemes vienības – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums”, 

dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas: 

3.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 0.25ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Krūmiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata SIA ,,MĒRNIEKS MMR”, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8–

313, Cēsis, Cēsu novads, elektroniski iesūtītu iesniegumu (05.02.2018., Nr.1215) par zemes 

ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

apstiprināšanu, un A.T., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu (15.02.2018., Nr.1375) par 

nosaukumu un adreses piešķišanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

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

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

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

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” sadalot četrās daļās un 

izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus. 

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

projektā, piešķirt nosaukumu ,,Lielkrūmiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 12.0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

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

projektā, piešķirt nosaukumu ,,Jaunkrūmiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 
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3.1. zemes vienības platība 10.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

4. No jauna izveidotajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums”– Nr.4 zemes ierīcības 

projektā, piešķirt nosaukumu ,,Kalna Krūmiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. zemes vienības platība 10.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

5. Dzīvojamai ēkai un saimniecības ēkai uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, 

kuru būvniecībai Amatas novada pašvaldības apvienotā būvvalde ir izsniegusi būvatļauju 

Nr.BIS-BV-4.1-2017-5734 (40Pr-17), ar 09.11.2017. atzīmi par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi, piešķirt adresi ,,Kalna Krūmiņi”, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

6. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums” – Nr.1 zemes ierīcības projektā, pamatceltnes un trīs palīgceltnēm, saglabājas 

nosaukums ,,Krūmiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

6.1. zemes vienības platība 14.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

11. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Rubeņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata SIA ,,A2 grupa”, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 105–1, 

Rīga, elektroniski iesūtītus iesniegumus (01.02.2018., Nr.1181, un 02.02.2018., Nr.1197) par 

zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Rubeņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

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

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

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

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

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

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

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

neapbūvētu zemes vienību un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

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

projektā, kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt nosaukumu 

,,Rubeņi P”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 0.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 
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3. Atlikušais nekustamais īpašums „Rubeņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv 

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

ēkas un palīgceltnes: 

3.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 14.9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz trīs lapām. 

 

12. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 

Novada dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Vitas Važas elektroniski iesūtītu 

iesniegumu (14.02.2018., Nr.1363) par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

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

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

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

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Virši”, Mārsnēnu 

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

trīs neapbūvētas zemes vienības. 

2. No jauna izveidotajai zemes vienībai – Nr.4 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra 

apzīmējums”, kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, piešķirt nosaukumu 

„Nauduļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 6.7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. No jauna izveidotajai zemes vienībai – Nr.3 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra 

apzīmējums”, kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, piešķirt nosaukumu 

„Gubāti – Dzirkaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

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

vienību iemērot dabā; 

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

ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

4. No jauna izveidotajai zemes vienību – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra 

apzīmējums”, kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, saglabāt nekustamā 

īpašuma „Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sastāvā: 

4.1. atdalītās zemes vienības platība 0.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 
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5. Atlikušais nekustamais īpašums „Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv 

no divām zemes vienībām – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums” un Nr.2 

zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums”: 

5.1. atlikušo zemes vienību kopējā platība 36.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

13. 

Zemnieku saimniecības “Vecpenguri”  iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības “Vecpenguri”,  reģistrācijas  

Nr.49501005028,  juridiskā adrese “Penguri”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2018.gada 28. 

janvāra iesniegumu (reģ.30.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.1021) par zemes nomas 

līguma slēgšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.,18.3.punktu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj:  

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Vecpenguri”, reģistrācijas  Nr.49501005028,  

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, „kadastra apzīmējums”,   0,4 ha kopplatībā,  ar nosaukumu 

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

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi (no 01.01.2018. līdz 31.12.2022.) 

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

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

14. 

SIA “Mārsnēnu Upmaļi”  iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

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

juridiskā adrese “Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2018.gada 2. februāra 

iesniegumu (reģ.06.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.1254) par zemes nomas līguma 

slēgšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”18. , 18.3.punktu, atklāti 

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

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 
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Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Iznomāt AS “ZIEDI JP”, reģistrācijas  Nr.45101000230,  pašvaldības īpašumā esošās 

zemes vienības: “Vecsakaiņi”, „kadastra Nr.”, 7,0 ha kopplatībā,  un “Laukumi”, „kadastra Nr.”, 

10,0 ha kopplatībā,  kas atrodas Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, lauksaimniecības 

vajadzībām. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

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

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

15. 

Par zemes vienības “Ķirškalni”, „kadastra apzīmējums” 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata nekustamā īpašuma “Ķirškalni”,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, kadastra Nr.4260 006 0123, lietu.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 

2.daļu, 2.1 daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās”  3.panta piektās daļas 2. punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

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

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

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

1. Zemes vienība  “Ķirškalni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”,   2, 6 ha 

kopplatībā ir piekritīga pašvaldībai. 

2. Zemes vienību  ar „kadastra Nr.” nostiprināt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

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

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

 

16. 

A.C. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.C., „personas kods”, 2018.gada 30.janvāra iesniegumu 

(reģ.30.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.1001) par zemes nomas līguma pagarināšanu 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” daļas 0,84 ha platībā iznomāšanai.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj:  

1. Pagarināt A.C., „personas kods”94,  nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums”, ar nosaukumu “Pagasta zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  

0,84 ha platībā iznomāšanu no 2018.gada 19.marta. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 18.martam. 
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3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar iepriekšējā nomas līguma nosacījumiem. 

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

nomas līguma pagarināšanu.  

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

līguma pagarināšanu.  

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

17. 

Z/S “Caunītes” īpašnieka A.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata z/s “Caunītes” īpašnieka A.Z., „personas kods”, 2018.gada 

25.janvāra iesniegumu (reģ.25.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.796) par zemes nomas 

līguma pagarināšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Pagarināt z/s “Caunītes” nomas līguma termiņu par zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums”, ar nosaukumu “Strazdi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  4,51 ha platībā 

iznomāšanu no 2018.gada 10.maija. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 9.maijam vai līdz brīdim, kad Ministru 

kabinets ir izdevis rīkojumu ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4294 004 0077 

zemesgrāmatā uz valsts vārda. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar iepriekšējā nomas līguma nosacījumiem. 

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

nomas līguma pagarināšanu.  

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

līguma pagarināšanu  

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

paziņošanas dienas.  

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

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

18. 

Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības__ 

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

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar J.A., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu nodot 

bez atlīdzības zemes domājamo daļu dzīvokļa “Cēsu prospekts 21-10”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, uzturēšanai. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto 

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

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 
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Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Cēsu prospekts 21”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, dzīvokļa Nr. īpašnieka īpašumā bez  atlīdzības zemes gabala 0,7482 ha 

platībā 294/4112 domājamo daļu (zemes īpašuma „kadastra Nr.”). 

2. Slēgt vienošanos ar dzīvokļa Nr. īpašnieku J.A., „personas kods”, par 294/4112  zemes 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības no zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”,  

Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, “Cēsu prospektā 21”. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sastādīt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni parakstīt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi juriste I. Jansone. 

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

 

19. 

Par pašvaldības īpašuma Parka iela 4-5, Priekuļi,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz K.P., „personas kods”, dzīvojoša „adrese”, 2018.gada 15.februāra 

iesniegumu (reģ. 16.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1379)  par dzīvokļa Parka iela 4-

5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu 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, 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Parka iela 4-5, 

Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Parka iela 4-5, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra Nr.”, atsavināt K.P., „personas kods”, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

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

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

 

20. 

Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.” apvienošanu un zemes 

lietošanas mērķu noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem 

datiem, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2013.gada 3.oktobra lēmumu Nr.14.24. ir izveidots 

nekustamais īpašums “Rabākas – Veclaicenes šoseja”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”- 2,46 ha platībā un 

noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

2. Ar Priekuļu novada domes 2013.gada 3.oktobra lēmumu Nr.14.24. ir izveidots 

nekustamais īpašums “Rabākas-L-Stirnas-Vanagi-Veclaicenes šoseja”, Veselavas 



18 

pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”  - 

2,98 ha platībā un noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

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

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu.  

4. Pašvaldības ceļu sarakstā minētie īpašumi ir viens ceļš.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Pievienot zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” nekustamajam īpašumam ar 

„kadastra Nr.”, ar nosaukumu “Rabākas - Veclaicenes šoseja”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar „kadastra Nr.”, “Rabākas – Veclaicenes šoseja”, 

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

„kadastra apzīmējums”  - 2,46 ha platībā, zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”– 2,98 ha 

platībā. 

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

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

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, “Rabākas - L-Stirnas-Vanagi-Veclaicenes 

šoseja”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

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

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

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

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

nodošanas pastā. 
               

21. 

Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”apvienošanu un zemes 

lietošanas mērķu noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem 

datiem, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2013.gada 3.oktobra lēmumu Nr.14.24. ir izveidots 

nekustamais īpašums “Kapi-Lībieši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv 

no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”- 2,63 ha platībā un noteikta zemes 

piekritība pašvaldībai. 

2. Ar Priekuļu novada domes 2013.gada 3.oktobra lēmumu Nr.14.24. ir izveidots 

nekustamais īpašums “Lībieši - Pakodes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kas 

sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”- 3,71 ha platībā un noteikta 

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

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu.  

4. Pašvaldības ceļu sarakstā minētie īpašumi ir viens ceļš ar nosaukumu “Kapi-Veģeri-

Vidzemes šoseja”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4294 002 0094 nekustamajam 

īpašumam ar „kadastra Nr.”, un mainīt īpašuma nosaukumu no “Kapi-Lībieši”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, uz nosaukumu “Kapi-Veģeri-Vidzemes šoseja”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar „kadastra Nr.”, “Kapi-Veģeri-Vidzemes šoseja”, 

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

„kadastra apzīmējums”  - 2,63 ha platībā, zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” – 3,71 ha 

platībā. 

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

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

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, “Lībieši-Pakodes”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

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

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

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

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

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

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

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

nodošanas pastā. 

 

22. 

Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.” apvienošanu 

un zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

       Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem 

datiem, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Ar Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr.3.1§, punkts 

Nr.1.27. un Nr.1.28. ir izveidots nekustamais īpašums “Kainaiži-Sarkaņi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām - zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums”- 0,14 ha platībā un zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums”– 0,71 ha platībā. Ar minēto lēmumu noteikta zemes piekritība 

pašvaldībai. 

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

Nr.1.29. ir izveidots nekustamais īpašums “Kainaiži-Sarkaņi I”, Liepas pagastā, 
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Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”  - 2,0 ha 

platībā un noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

3. Ar Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr.3.1§, punkts 

Nr.1.30. ir izveidots nekustamais īpašums “Kainaiži-Sarkaņi II”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”  - 1,01 ha 

platībā un noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

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

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Pievienot zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” 

nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, “Kainaiži-Sarkaņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar „kadastra Nr.”, “Kainaiži-Sarkaņi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā sastāv no četrām zemes vienībām, zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums”- 0,14 ha platībā, zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” – 0,71 ha platībā, zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums”- 2,0 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 

002 0059  - 1,01 ha platībā. 

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

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

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.” “Kainaiži-Sarkaņi I”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā un nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.” “Kainaiži-Sarkaņi II”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

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

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

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

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

nodošanas pastā. 
 

23. 

Par nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”un „kadastra Nr.”apvienošanu un zemes 

lietošanas mērķu noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

        Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem 

datiem, Priekuļu novada dome konstatē: 

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

izveidots nekustamais īpašums “Auniņi - Penguri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”- 1,28 ha platībā un 

noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 
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2. Ar Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr.9-2008, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Auniņi - Penguri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”- 1,00 ha platībā un 

noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

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

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Pievienot zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” nekustamajam īpašumam ar 

„kadastra Nr.”, “Auniņi-Penguri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar „kadastra Nr.”, “Auniņi-Penguri”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā sastāv no divām zemes vienībām, zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums” - 1,00 ha platībā, zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” – 1,28 ha platībā. 

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

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

4. Dzēst nekustamo īpašumu ar „kadastra Nr.”, “Auniņi-Penguri”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

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

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

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

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

nodošanas pastā. 

 

24. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, 

nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

        Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem 

datiem, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Pamatojoties uz Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr.1.29. 

protokols Nr.11. 3.1.§) ir izveidots pašvaldībai piekritīgs zemes īpašums – “Malkas 

laukums”, ar „kadastra apzīmējums”, precizētā platība 1,17 ha. Uz zemes vienības ir 

reģistrētas divas ēkas- šķūnis un saimniecības ēka, kuru piederība nav noskaidrota. 

2. Īpašums “Malkas laukums”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar 2017.gada 

23.novembra lēmumu Nr.13.11. 1,086 ha platībā ir iznomāts zemnieku saimniecībai 

“Lejas Sīmaņi” un ar 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.13.9. 0,084 ha platībā 

iznomāts Aināram Apinim.  

3. Lai racionāli apsaimniekotu minēto īpašumu, būtu lietderīgi sadalīt iznomātās 

teritorijas atsevišķos īpašumos. 
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Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 

3.punktu un 15.panta 10.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 

“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 2015.gada 

8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 20. 

jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. No zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” atdalīt zemes vienību 0,143 ha platībā, 

saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar „kadastra Nr.”, “Malkas laukums”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 1,03 ha platībā. 

3. No atdalītās zemes vienības 0,143 ha platībā un divām ēkām uz tās - šķūņa un 

saimniecības ēkas, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt tam adresi un nosaukumu 

“Apiņi”, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

4. No jauna izveidotajai zemes vienībai 0,143 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 

rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve, mērķa kods  - 1001. 

5. Paliekošajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” 1,03 ha platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme, mērķa kods -1000.  

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

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

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

4201. 

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

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

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

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

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

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

nodošanas pastā. 

 

25. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jauna īpašuma un zemes 

vienības izveidošanu, 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 Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.10, protokols Nr.18., 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības A.O. uz zemes vienībām ar „kadastra 

apzīmējums”  - 7,4 ha platībā, „kadastra apzīmējums”– 8,6 ha platībā, „kadastra 

apzīmējums”– 1,7 ha platībā ar nosaukumu “Drieļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā un noteikta zemes piekritība pašvaldībai. 

2. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” Mārsnēnu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. reģistrēts ēku, būvju īpašums “Drieļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, kura īpašnieces ir M.O. ½ domājamās daļas un I.M. ½ domājamās daļas. 

3. 2011.gada 10.maijā Priekuļu novada pašvaldība noslēdz zemes nomas līgumu ar 

A.O. par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”- 7,4 ha platībā, „kadastra 
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apzīmējums”– 8,6 ha platībā, „kadastra apzīmējums”– 1,7 ha platībā ar nosaukumu 

“Drieļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, iznomāšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 

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

3. panta 5.daļu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:    

1. Sadalīt zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” divos zemes gabalos 6,4 ha platībā un 

1,1 ha platībā, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar „kadastra Nr.”, “Drieļi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, sastāv no vienas zemes vienības 1,1 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas 

četras saimniecības ēkas un ēku būvju īpašums ar „kadastra Nr.”. 

3. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar trīs zemes vienībām - atdalītās zemes vienības 

6,4 ha platībā, zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” 8,6 ha platībā, zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums” 1,7 ha platībā un piešķirt īpašumam nosaukumu “Vecdrieļi”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads. 

4. No jauna izveidotajiem zemes gabaliem 1,1 ha platībā un 6,4 ha platībā noteikt zemes 

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

- 0101. 

5. Zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” 8,6 ha platībā un zemes vienībai ar 

„kadastra apzīmējums” 1,7 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods  - 0101. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

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

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

4201 

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

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

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

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

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

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

nodošanas pastā. 
 

26. 

J.B. iesnieguma izskatīšana par telpu iznomāšanu ģimenes ārsta prakses darbības 

nodrošināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata J.B., „personas kods”, 2018.gada 2.janvāra iesniegumu 

(reģ.24.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.783) par telpu nomas līgumu pagarināšanu 

ģimenes ārstu praksēm Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un Ozolu 

gatvē 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b) apakšpunktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
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maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 8.punktu, 

9.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt J.B. neapdzīvojamās telpas Dārza ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, ar kopējo platību 26,1 m2, un Ozolu gatvē 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, ar kopējo platību 33,6 m2 ģimenes un arodslimību ārsta prakses darbības nodrošināšanai. 

2. Nomas maksu Ozolu gatvē 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā noteikt 

0,26 EUR bez PVN par m2 mēnesī. 

3. Prakses vietā Dārza ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, noteikt 

nomas maksu 0,36 EUR bez PVN par m2 mēnesī. 

4. Noteikt nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31. decembrim 

ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu. 

5. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot nomas līgumus.  

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

7. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgumi netiek noslēgti mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

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

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

 

 

27. 

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Toyota Carina nodošanu atsavināšanai 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldībai piederošās kustamās mantas - 

automašīnas Toyota Carina, valsts reģistrācijas Nr.EV2502, nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai transporta līdzeklis nav nepieciešams.  Līdzekļu ieguldījums transportlīdzekļa 

remontam un turpmākai uzturēšanai ir nelietderīgs un neekonomisks.  

SIA „PJ 21” tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs 2018.gada 5.februārī veica automašīnas 

Toyota Carina faktiskās vērtības noteikšanu. Novērtējums apliecina, ka transportlīdzekļa faktiskā 

vērtība ir EUR 200.00 ar PVN. 

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

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 

9.panta trešo daļu, II nodaļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē kustamo mantu - Priekuļu novada pašvaldībai piederošo 

automašīnu Toyota Carina,  reģistrācijas Nr. EV2502. 

2. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Toyota Carina izsoles 

noteikumus. (Noteikumi pielikumā) 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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28. 

Par kustamās  mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekta izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar kustamās 

mantas – gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekta izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 14. februāra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 440.00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – gaisa kuģu Jantar STD3 komplekta  

atsavināšanu U.B. par viņa nosolīto cenu EUR 440,00 (četri simti četrdesmit euro un 00 centi). 

 

 

29. 

Par kustamās  mantas – gaisa kuģa LAK-12 komplekta izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar kustamās 

mantas – gaisa kuģa LAK-12 komplekta izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 14. februāra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 330.00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – gaisa kuģa LAK-12 komplekta  

atsavināšanu U.B. par viņa nosolīto cenu EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi). 

 

30. 

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

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar kustamās 

mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 ( ražotāja Nr. 027324) izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 14. februāra protokolu, konstatēts, ka 
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izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 330.00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 ( ražotāja Nr. 

027324) atsavināšanu A.G. par viņa nosolīto cenu EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro un 00 

centi). 

 

31. 

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

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar kustamās 

mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 ( ražotāja Nr. 172501) izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 14. februāra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 330.00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 ( ražotāja Nr. 

172501) atsavināšanu A.G. par viņa nosolīto cenu EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro un 00 

centi). 

 

32. 

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

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar kustamās 

mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 ( ražotāja Nr. 172909) izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 14. februāra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 330.00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 
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Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 ( ražotāja Nr. 

172909) atsavināšanu A.G. par viņa nosolīto cenu EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro un 00 

centi). 

 

33. 

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

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar kustamās 

mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 ( ražotāja Nr. 173127) izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 14. februāra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 330.00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2018.gada 14.februārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – gaisa kuģa Blanik L-13 ( ražotāja Nr. 

173127) atsavināšanu A.G. par viņa nosolīto cenu EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro un 00 

centi). 

 

34. 

Par atteikumu uzņemt D.L. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.L. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar D.L. 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, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, 

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

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 
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35. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 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 Latvijas Republikas Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pantu un Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 15.punktu, 15.2.punktu, 15.2.1.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

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

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

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

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S.B., „personas kods”, par dzīvojamās telpas 

„adrese” ar dzīvojamo platību 33,4 m2, kopējo platību 54,3 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka S.B., „personas kods”, K. D.F., „personas kods”, D.L., „personas kods”, 

N.L., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

36. 

Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

O.S. 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās J.Sukaruks, A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata O.S., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 24., 29., 29.3., 30.punktu,  atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

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

apmaiņas kārtā ar Nr.9.  

2. Lauzt 2012.gada 23.februāra dzīvojamās telpas īres līgumu ar O.S., „personas kods”, 

par divistabu dzīvokļa „adrese”ar dzīvojamo platību 31,2 m2, kopējo platību 52,5 m2  izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar O.S., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 31,5 m2, kopējo platību 52,2 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz trim gadiem. 
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4. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

5. Piekrist, ka O.S., „personas kods”, A.S., „personas kods”, M.M., „personas kods”, 

D.S., „personas kods”, V.M., „personas kods”, N.M., „personas kods”, A.S., „personas kods”, 

G.S., „personas kods”, Ņ.S., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

7. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Satpuloni parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

9. Lēmums zaudē spēku, ja O.S. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

37. 

Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

K.S. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.S., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 24., 29., 29.3., 30.punktu,  atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

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

apmaiņas kārtā ar Nr.10.  

2. Lauzt 2016.gada 21.oktobra dzīvojamās telpas īres līgumu ar K.S., „personas kods”, 

par divistabu dzīvokļa „adrese” ar dzīvojamo platību 31,8 m2, kopējo platību 52,5 m2  izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar K.S., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 31,1 m2, kopējo platību 52,2 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz trim gadiem. 

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

līdzekļiem. 

5. Piekrist, ka K.S., „personas kods”, R.S., „personas kods”, R.S., „personas kods”, R.S., 

„personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

7. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Satpuloni parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

9. Lēmums zaudē spēku, ja K.S. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

11. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.17 uz divām lapām. 
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38. 

Par atteikumu uzņemt I.B. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.B., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar I.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,  atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

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

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

39. 

Par atteikumu uzņemt A.S. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.S., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar A.S. 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,  atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, 

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

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

40. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februāra Saistošo noteikumu Nr.5/2018 

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

Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

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

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 19.februāra (protokols Nr.2) atzinumu, 

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



31 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/2018 „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). 

 

 

41. 

Par grozījumiem Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 

atlases konkursu nolikumā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome uzklausa deputātes, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētājas Daces Kalniņas informāciju par nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu 

novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases konkursu nolikumā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 

pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības 

pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei"  un Izglītības likuma 14.panta 12.2 punktu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Veikt Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 

konkursu nolikumā (apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2017.gada 28.decembra 

sēdē, protokols Nr.14, p.29) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 5.1.4.punktu šādā redakcijā: “5.1.4. pedagoģiskā darba pieredze izglītības 

jomā pēdējo 10 gadu laikā” ; 

1.2. izteikt 5.1.5.puntu  šādā redakcijā:  “5.1.5. vēlama vadības pieredze”; 

1.3. izteikt 6.2.4.punktu  šādā redakcijā:  “6.2.4. vai pretendentam ir pedagoģiskā darba 

pieredze izglītības jomā pēdējo 10 gadu laikā”; 

1.4. svītrot 6.2.5. punktu; 

1.5. izteikt 6.6.punktu šādā redakcijā: “6.6. Pretendents, kurš ir uzaicināts uz pretendentu 

atlases procesa otro kārtu, sagatavo argumentētu eseju par tēmu, kas tiks precizēta 

uzaicinājuma vēstulē (apjoms 1 lapa)”; 

1.6. izteikt 6.7.punktu šādā redakcijā: “6.7. Komisijas locekļiem ir tiesības pretendentam 

uzdot jautājumus, kas saistīti ar iepriekšējo darba pieredzi, zināšanām, 

problēmsituāciju analīzi, kā arī citus jautājumus, tajā skaitā, pretendenta norādītajā 

svešvalodā, ievērojot Darba likuma noteiktos ierobežojumus”; 

1.7. izteikt 6.8. punktu šādā redakcijā: “6.8. Pretendentu atlases procesa otrajā kārtā 

pretendenti pēc saskaņota grafika ierodas uz interviju ar konkursa komisiju, īsi 

raksturo savu līdzšinējo darbību, iepazīstina konkursa komisiju ar izstrādāto 

argumentēto eseju, atbild uz konkursa komisijas locekļu jautājumiem”. 

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

 

 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p14
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42. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata 

pretendentu atlases konkursu nolikumā 

(ziņo: I.Jansone) 
 

Dome uzklausa deputātes, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētājas Daces Kalniņas informāciju par nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu 

novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases konkursu nolikumā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 

pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības 

pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei"  un Izglītības likuma 14.panta 12.2 punktu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Veikt Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 

atlases konkursu nolikumā (apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2017.gada 

28.decembra sēdē, protokols Nr.14, p.30) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 5.1.4.punktu šādā redakcijā: “5.1.4. pedagoģiskā darba pieredze izglītības 

jomā pēdējo 10 gadu laikā”; 

1.2. izteikt 5.1.5.punktu šādā redakcijā: “5.1.5. vēlama vadības pieredze”; 

1.3. izteikt 6.2.4.punktu šādā redakcijā “6.2.4. vai pretendentam ir pedagoģiskā darba 

pieredze izglītības jomā pēdējo 10 gadu laikā”; 

1.4. svītrot 6.2.5. punktu; 

1.5. izteikt 6.6.punktu šādā redakcijā:  “6.6. Pretendents, kurš ir uzaicināts uz pretendentu 

atlases procesa otro kārtu, sagatavo argumentētu eseju par tēmu, kas tiks precizēta 

uzaicinājuma vēstulē (apjoms 1 lapa)”; 

1.6. izteikt 6.7.punktu šādā redakcijā: “6.7. Komisijas locekļiem ir tiesības pretendentam 

uzdot jautājumus, kas saistīti ar iepriekšējo darba pieredzi, zināšanām, 

problēmsituāciju analīzi, kā arī citus jautājumus, tajā skaitā, pretendenta norādītajā 

svešvalodā, ievērojot Darba likuma noteiktos ierobežojumus”; 

1.7. izteikt 6.8.punktu šādā redakcijā “6.8. Pretendentu atlases procesa otrajā kārtā 

pretendenti pēc saskaņota grafika ierodas uz interviju ar konkursa komisiju, īsi 

raksturo savu līdzšinējo darbību, iepazīstina konkursa komisiju ar izstrādāto 

argumentēto eseju, atbild uz konkursa komisijas locekļu jautājumiem”. 

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

 

 

43.  

Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādes 

Mārsnēnu pamatskolas likvidāciju, to pievienojot Liepas pamatskolai 

(ziņo: D.Kalniņa, izsakās: M.Baltiņš, A.Tīdemanis, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Mārsnēnu pamatskolas turpmāku darbību. 

Izvērtējot Izglītības, kultūras un sporta komitejas  2018.gada 31.janvāra (protokols Nr.4, 

p.1) atzinumu, 2018.gada 9.februāra (protokols Nr.5, p.1) atzinumu, 2018.gada 20.februāra 

(protokols Nr.6, p.4) atzinumu un 16.02.2018. tikšanos Mārsnēnu tautas namā ar Mārsnēnu 

iedzīvotājiem, kurā piedalījās domes deputāti, pašvaldības darbinieki, konstatēts, ka Mārsnēnu 

pamatskolas reorganizācijas mērķis ir racionāli, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, ieskaitot 

finanšu līdzekļus, nodrošināt kvalitatīvas izglītības ieguvi katram izglītojamam atbilstoši viņa 

vajadzībām. 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p14
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Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāde Mārsnēnu pamatskola realizē izglītības 

programmas: pamatizglītības programma - kods: 21011111, pirmsskolas izglītības programma - 

kods: 01011111, speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

-  kods: 21015611. 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz - novada pašvaldība, saskaņojot ar 

Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, 

Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, 

reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,  par izglītības 

iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk 

kā sešus mēnešus iepriekš. 

Likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikta pašvaldības 

autonomā funkcija: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla 

palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), 14. 

panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka - atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam 

racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka dome var izskatīt 

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

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

ņemot vērā priekšlikumus, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Uzsākt Mārsnēnu pamatskolas (izglītības iestādes Reģ. nr. 4412900330, juridiskā 

adrese: „Gaismas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129) likvidāciju, to 

pievienojot Liepas pamatskolai (izglītības iestādes Reģ. nr. 4412900324, juridiskā adrese: 

Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128). 

2. Noteikt, ka Mārsnēnu pamatskolas likvidācija, pievienojot Liepas pamatskolai, 

pabeidzama ne vēlāk kā 2018.gada 31.jūlijā. 

3. Noteikt, ka Liepas pamatskola ir Mārsnēnu pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, 

saistību, t.sk., mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk., izglītības programmu, un izglītības 

programmās uzņemto izglītojamo, pārņēmēja.  

4. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti 

no pašvaldības budžeta  finanšu līdzekļiem. 

5. Uzdot izpilddirektoram F. Puņeiko organizēt šī lēmumu saskaņošanu ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

6. Pēc šī lēmuma saskaņošanas Izglītības un zinātnes ministrijā: 

6.1. izveidot Mārsnēnu pamatskolas likvidācijas komisiju, uzdodot tai nodrošināt skolas 

likvidācijas plāna izstrādāšanu, Mārsnēnu pamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu 

inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata 

sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt skolu 

reorganizācijas procesa pabeigšanu, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas 

nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk., citu ar 

šī lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumu 

projektu sagatavošanu; 

6.2. uzdot Mārsnēnu pamatskolas direktorei Z.Virskulei viena mēneša laikā no dienas, 

kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas, informēt izglītības 
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iestādes darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības iestādes 

likvidēšanu, nododot tās funkcijas Liepas pamatskolai. 

7. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

44. 

Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas darbību 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētājas 

Inita Jansones ziņojumu par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas darbību 2017.gadā. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Jansone atbild uz deputātu jautājumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta 

ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām ” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta 4.punktu, 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas pārskata ziņojumu par 

2017.gadu. 

2. Pārskata ziņojumu publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājas lapā. 

 

45. 

Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas darbību 

(ziņo: L.Petrovičas) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas priekšsēdētājas 

Lindas Petrovičas ziņojumu par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas darbību 2017.gadā. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja L.Petroviča atbild uz deputātu jautājumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta 

ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām ” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta 4.punktu, 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas pārskata ziņojumu par 

2017.gadu. 

2. Pārskata ziņojumu publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājas lapā. 

 

46. 

Biedrības „Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome izskata biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” 

2018.gada 15.janvāra vēstuli (reģ. 18.01.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.550), kurā 

aicināts rīkoties, lai nodrošinātu, ka visās Latvijas pašvaldībās dzīvojošie politiski represētie 

saņemtu vienlīdzīgu atbalstu. 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietniece S.Orehova informē, ka jau iepriekš 

ir diskutēts par šo jautājumu un komiteja ir izteikusi priekšlikumu rīkot pasākumu visiem novada 

politiski represētajiem iedzīvotājiem 2018.gada 24.martā. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 

2018.gada 5.februāra (protokols Nr.4, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, 

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

Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
1. Atbalstīt pasākuma organizēšanu Priekuļu novada 68 politiski represētajām personām 

2018.gada 24.martā Priekuļu saieta namā. 

2. Piešķirt finansējumu pasākuma organizēšanai no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem faktisko izdevumu apmērā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

47. 

Garāžu īpašnieku biedrības “Gauja”, iesniegumu izskatīšana par izziņas izsniegšanu 

biedrībai iegādāties zemi 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata garāžu īpašnieku biedrības “Gauja”, reģistrācijas 

Nr.40008244062, juridiskā adrese – Gaujas iela 5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

valdes priekšsēdētāja Sergeja Kunova iesniegumu ar lūgumu  izsniegt izziņu par piekrišanu 

biedrībai iegūt īpašumā zemi Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Gaujas ielā 5.  

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturtajā daļā un 30.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -

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

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

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

1. Izsniegt garāžu īpašnieku biedrībai “Gauja” izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā zemes 

gabalu („kadastra apzīmējums”) 2,0578 kopplatībā, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, 

Liepā, Gaujas ielā 5. 

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

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

 

48. 

V.J. iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.J. pilnvarotās personas D.J. iesniegumu par valsts 

pārvaldes iestādes nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu 

nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 14.panta ceturto daļu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

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

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

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

1. Noraidīt V.J. lūgumu par morālā kaitējuma atlīdzināšanu EUR 4268,62 apmērā. 

2. Rakstiski atvainoties V.J. par viņa tiesību aizskārumu, savlaicīgi neizpildot 

informācijas pieprasījumu. 

3. Uzdot Nekustamā īpašuma un juridiskajai nodaļai sagatavot pašvaldības rakstveida 

atvainošanos V.J. 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētāja E. Stapulone. 

5. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.21 uz divām lapām. 
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49. 

J.S.  iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

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

2018.gada 22. februāra iesniegumu (reģ.22.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.1452) par 

pašvaldībai piekrītošās  “Austriņi” zemes  vienības daļas nomu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18., 18.3.punktu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj:  

1. Iznomāt J.S., „personas kods”,  pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu, „kadastra 

apzīmējums”,   2,7 ha kopplatībā,  ar nosaukumu “Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

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

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

50. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

 

 Dome iepazīstas ar izpilddirektora F. Puņeiko informāciju par nepieciešamību veikt 

izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Valsts meža dienesta 

Centrālvidzemes virsmežniecība 2018.gada 19.februāra vēstulē Nr.VM2.2-10/223 (reģ. 

22.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1453) par pārstāvi medību koordinācijas komisijai 

deleģējusi Jāni Pētersonu. 

Ar 2016.gada 25.augusta Priekuļu novada domes lēmumu „Priekuļu novada pašvaldības 

Medību koordinācijas komisijas izveidošana un nolikuma apstiprināšana” komisijas sastāvā 

apstiprināja Valsts meža dienesta pārstāvi Māri Sestuli. M. Sestulis darba attiecības ar Valsts 

meža dienestu izbeidzis. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Priekuļu novada domes  

25.08.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.9, p. 11) 8.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

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

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

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

1. Atbrīvot Valsts meža dienesta pārstāvi Māri SESTULI no Priekuļu novada pašvaldības 

Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

2. Apstiprināt par Priekuļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekli 

Jāni PĒTERSONU – Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Priekuļu nodaļas 

vecāko mežzini. 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

51. 

J.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.Z., „personas kods”, 2018.gada 19.februārī iesniegumu 

(reģ.21.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.1440) par zemes nomas līguma pagarināšanu 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”  0,35 ha platībā iznomāšanai.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj:  

1. Pagarināt J.Z., „personas kods”,  nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums”, ar nosaukumu “Tehnikums-Lāčplēša iela”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā,  0,35 ha platībā iznomāšanu no 2018.gada 9.marta. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 8.martam. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar iepriekšējā nomas līguma nosacījumiem. 

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

nomas līguma pagarināšanu.  

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

līguma pagarināšanu.  

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

paziņošanas dienas.  

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

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.23 uz divām lapām. 
 

  

Sēdi beidz plkst.16.05 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


