
 

 

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.martā          Nr.4 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Darba kārtība: 

1. Par nolikuma apstiprināšanu Biznesa ideju konkursam “Es daru!”. 

2. Par nolikuma apstiprināšanu konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2018”. 

3. Par  adrešu apstiprināšanu ēkām uz zemes vienības “Kūlīši”, „kadastra Nr.”,  Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Par  adreses apstiprināšanu ēkai uz zemes vienības “Aizkalni”, „kadastra Nr.”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Par adrešu maiņu  un adrešu piešķiršanu  ciematā Sarkaņi, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

6. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām “Veselavas skolā”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma „Skujas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Birzmaļi” un „Vidus Birzītes”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Tomiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

12. Par jauna nosaukuma – „Vermonti”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

13. Z/S “Mētras” īpašnieces S.O. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

14. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” sadalīšanu, jauna īpašuma un zemes vienības 

izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

15. Par pašvaldības īpašuma Maija 3-88, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu. 

16. Par pašvaldības  dzīvokļa īpašuma Maija iela 1-1, Liepa,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,   

nodošanu atsavināšanai. 

17. Par dzīvokļa Parka iela 4-5 , Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

18. Par Priekuļu novada domes 2016.gada 16.decembra lēmuma Nr.54 (prot.Nr.14.) atcelšanu, 

zemes vienības datu atjaunošanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar nosaukumu “Gaitiņu pagrabs”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai.  

20. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Maija iela 1 - 1, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.Dz. 
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22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu P.S. 

23. Par kopēšanas un izdrukas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. 

24. Par siltumtrases nodošanu Priekuļu tehnikumam. 

25. Par izmaiņām Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas komisijas sastāvā. 

26. Par atteikšanos no Saules pulksteņa Veselavas muižā idejas īstenošanas un autortiesību 

paturēšanas. 

27. Biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana. 

28. Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones un deputātes 

S.Orehovas komandējumu dalībai projekta “Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas 

sirdī”  aktivitātēs. 

 

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, Ināra Roce, 

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

Sarmīte Orehova. 

 

Nepiedalās:  

Arnis Melbārdis – attaisnoti; 

Anna Broka – attaisnoti; 

Dace Kalniņa – attaisnoti. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante               – Liepas pagasta  pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Maija Ozoliņa  – Jaunatnes  un bērnu lietu nodaļas jaunatnes lietu speciāliste. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina darba kārtību papildināt 

ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

29. Par Priekuļu novada pašvaldības dalību Eiropas sociālā fonda finansētajā projektā „PROTI 

un DARI!”. 

30. Par kultūras pasākuma – kino biļešu tirdzniecību. 

31. Par Cēsu rotas 100-gades piemiņas vietas izveidošanu autoceļa A2/E77 79.49.kilometrā.  

32. B.Rozes iesnieguma izskatīšana. 

33. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – transportlīdzekļa Toyota Carina izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

34. L.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

35. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 22, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

36. Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” platības 

precizēšanu. 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba 

Karlsberga, 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 šādu darba kārtību: 

1. Par nolikuma apstiprināšanu Biznesa ideju konkursam “Es daru!”. 

2. Par nolikuma apstiprināšanu konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2018”. 

3. Par  adrešu apstiprināšanu ēkām uz zemes vienības “Kūlīši”, „kadastra Nr.”,  Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Par  adreses apstiprināšanu ēkai uz zemes vienības “Aizkalni”, „kadastra Nr.”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Par adrešu maiņu  un adrešu piešķiršanu  ciematā Sarkaņi, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

6. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām “Veselavas skolā”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma „Skujas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Birzmaļi” un „Vidus Birzītes”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Tomiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

12. Par jauna nosaukuma – „Vermonti”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

13. Z/S “Mētras” īpašnieces S.O. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

14. Par zemes vienības ar “kadastra apzīmējumu” sadalīšanu, jauna īpašuma un zemes vienības 

izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu. 

15. Par pašvaldības īpašuma Maija 3-88, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu. 

16. Par pašvaldības  dzīvokļa īpašuma Maija iela 1-1, Liepa,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,   

nodošanu atsavināšanai. 

17. Par dzīvokļa Parka iela 4-5 , Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

18. Par Priekuļu novada domes 2016.gada 16.decembra lēmuma Nr.54 (prot.Nr.14.) atcelšanu, 

zemes vienības datu atjaunošanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar nosaukumu “Gaitiņu pagrabs”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai.  

20. Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Maija iela 1 - 1, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.Dz. 

22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu P.S. 

23. Par kopēšanas un izdrukas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. 

24. Par siltumtrases nodošanu Priekuļu tehnikumam. 

25. Par izmaiņām Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas komisijas sastāvā. 

26. Par atteikšanos no Saules pulksteņa Veselavas muižā idejas īstenošanas un autortiesību 

paturēšanas. 

27. Biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana. 

28. Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones un deputātes 

S.Orehovas komandējumu dalībai projekta “Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas 

sirdī”  aktivitātēs. 

29. Par Priekuļu novada pašvaldības dalību Eiropas sociālā fonda finansētajā projektā „PROTI 

un DARI!”. 

30. Par kultūras pasākuma – kino biļešu tirdzniecību. 

31. Par Cēsu rotas 100-gades piemiņas vietas izveidošanu autoceļa A2/E77 79.49.kilometrā.  

32. B.Rozes iesnieguma izskatīšana. 

33. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – transportlīdzekļa Toyota Carina izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

34. L.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu. 
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35. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 22, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

36. Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” platības 

precizēšanu. 

1. 

Par nolikuma apstiprināšanu Biznesa ideju konkursam “Es daru!”  

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: E.Stapulone) 

 

 Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas Lapseles 

2018.gada 15.marta iesniegumu (reģ. 15.03.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-4/2018-

236) par nepieciešamību apstiprināt nolikumu Biznesa ideju konkursam ”Es daru!”, pamatojoties 

uz pašvaldības piešķirto finansējumu EUR 2000.00 (divi tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā. 

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

21.panta 27.punktu un 41.panta 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 Biznesa ideju konkursa “Es daru!” nolikumu. (Nolikums pielikumā) 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi projektu vadītāja V.Lapsele. 

 

2. 

Par nolikuma apstiprināšanu konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2018” 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

 

 Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas Lapseles 

iesniegumu (reģ.14.03.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-4/2018-199) par 

nepieciešamību apstiprināt mazo projektu konkursa ”Sabiedrība ar dvēseli 2018” nolikumu, 

pamatojoties uz pašvaldības piešķirto finansējumu EUR 2800.00 (divi tūkstoši astoņi simti eiro 

un 00 centi) apmērā. 

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

21.panta 27.punktu, 41.panta 2.punktu un Finanšu komitejas 2018.gada 19.marta (protokols 

Nr.3, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 mazo projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2018” nolikumu. 

(Nolikums pielikumā). 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi projektu vadītāja V.Lapsele. 

 

3. 

Par  adrešu apstiprināšanu ēkām uz zemes vienības “Kūlīši”, „kadastra Nr.”,  Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

  Priekuļu novada dome izskata Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas  26.02.2018. 

vēstuli par adrešu  sakārtošanu ēkām uz zemes vienības “Kūlīši”, „kadastra Nr.”, Mārsnēni, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novads. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Nekustamais “Kūlīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no trīs zemes 

vienībām, „kadastra Nr.” 46,4 ha platībā, „kadastra Nr.” 10,4 ha platībā un „kadastra 
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Nr.” 24,5 ha platībā. Uz zemes gabala ar „kadastra Nr.”, atrodas  dzīvojamā māja, 

„kadastra Nr.”,  un ar to  funkcionāli saistītas četras ēkas, „kadastra Nr.”, „kadastra 

Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”. 

2. Uz nekustamā īpašuma “Kūlīši” zemes vienības ar „kadastra Nr.” atrodas  zemes 

īpašniekam nepiederošas ēkas  ar kadastra apzīmējumiem: „kadastra apzīmējumu” 

(graudu kalts), „kadastra apzīmējumu” (angārs), „kadastra apzīmējumu” (garāžas), 

„kadastra apzīmējumu” ( šķūnis), „kadastra apzīmējumu” (šķūnis), „kadastra 

apzīmējumu” (svari), „kadastra apzīmējumu” (šķūnis), „kadastra apzīmējumu” 

(ferma), „kadastra apzīmējumu” (slēgtais transformatoru punkts).   Minētās ēkas nav 

funkcionāli saistītas ar nekustamā īpašuma “Kūlīši” ēkām. 

3. Ēka/būve ar „kadastra Nr.”,  nostiprināta  Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Mārsnēnu pagasta   zemesgrāmatu nodalījumā Nr., ar nosaukumu  un adresi “Angārs 

2”, Mārsnēnu pagasts,  Priekuļu novads.    VZD  nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā  būvei  kļūdaini pievienota   adrese “Metāli”, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads. Būve šobrīd dabā neeksistē. 

4. Ēkām/ būvēm ar  „kadastra Nr.” un „kadastra Nr.”, apstiprināta adrese “Priedes”, 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads. 

5. Ēka/Būve ar „kadastra Nr.”,  nostiprināta  Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Mārsnēnu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr., ar nosaukumu  un adresi “SL.TP.-

6013 Govči”, Mārsnēnu pagasts,  Priekuļu novads. VZD  nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā  būvei  kļūdaini pievienota   adrese “Priedes”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads. 

6. Saskaņā ar Priekuļu novada teritorijas plānojumu 2017.-2029.gadam, zemes vienība ar 

„kadastra apzīmējumu”, un uz tās esošās  ēkas/būves atrodas  novada pagasta apvidū, 

kas atrodas ārpus ciemiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2008.gada 18.decembra Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41.daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 2., 2.8., 37.1., 37.2., 37.3., 37.4.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu „kadastra Nr.”,  esošām  ēkām/būvēm ar 

„kadastra apzīmējumu” (garāžas),  „kadastra apzīmējumu” (šķūnis), „kadastra apzīmējumu”  

(šķūnis), „kadastra apzīmējumu” (svari),  apstiprināt adresi “Metāli”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4129. 

2. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu „kadastra Nr.”, esošai ēkai/ būvei ar   

„kadastra apzīmējumu” (graudu kalts),  apstiprināt adresi “Grūbas”,  Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4129. 

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

4. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai uz adresi – Rīgas iela 47, 

Valmiera,  LV-4201. 

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

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

 

4.  

Par  adreses apstiprināšanu ēkai uz zemes vienības “Aizkalni”, „kadastra Nr.”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

  Priekuļu novada dome izskata Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas  26.02.2018. 

vēstuli par adrešu  sakārtošanu ēkām uz zemes vienības “Aizkalni”, „kadastra Nr.”, Mārsnēni, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novads. 
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 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Nekustamais “Aizkalni”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no vienas 

zemes vienības, „kadastra Nr.”3,8 ha platībā.  

2. Uz zemes vienības, „kadastra Nr.”,   atrodas  zemes īpašniekam nepiederoša 

ēka/būve, „kadastra Nr.”– katlu māja, kas nav funkcionāli saistīta ar nekustamo 

īpašumu “Aizkalni”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads. 

3. Saskaņā ar Priekuļu novada teritorijas plānojumu 2017.-2029.gadam, zemes vienība 

ar „kadastra apzīmējumu”, un uz tās esošās  ēkas/būves atrodas  novada pagasta 

apvidū, kas atrodas ārpus ciemiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties  uz 2008.gada 18.decembra Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41.daļu, Ministru kabineta  noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 2., 2.8., 37.1., 37.2., 37.3., 37.4.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu „kadastra Nr.”,  esošai  ēkai/būvei ar 

„kadastra apzīmējumu” (katlu māja),   apstiprināt adresi “Īleni”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4129. 

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

3. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai uz adresi – Rīgas iela 47, 

Valmiera,  LV-4201. 

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

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

 

5. 

Par adrešu maiņu  un adrešu piešķiršanu  ciematā Sarkaņi, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā 

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

Priekuļu novada dome izskata  Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas  2018.gada 

6.februāra  iesniegumu (reģ. 06.02.2018. ar Nr.1948) par adrešu precizēšanu. 

Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes protokola  Nr.1 lēmumu 25. “Par 

Meldru ielas, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu” pašvaldības autoceļam 

Kainaiži-Sarkaņi, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, Sarkaņu ciema robežas noteikts ielas statuss 

un  no jauna izveidotai ielai apstiprināts nosaukums Meldru iela. 

Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes protokola  Nr.1 lēmumu 24. “Par 

Mētru ielas, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu” pašvaldības autoceļam 

“Ceļš Sarkaņos”, „kadastra Nr.”, noteikts ielas statuss un  no jauna izveidotai ielai apstiprināts 

nosaukums Mētru iela. 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 14. 

punktā noteikts, ka pilsētu un ciemu   teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai  zemes 

vienībai vai  ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Divu mēnešu laikā pēc ielu 

izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā 

institūcija pieņem lēmumu par iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūvei paredzētās  zeme 

vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot ar numuru un  piesaistot to ielas nosaukumam. 

MK noteikumu Nr. 698 “Adresācijas  noteikumi” 9. punkts nosaka, ka pašvaldības domei 

vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir 

tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai 

precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām 

prasībām. 

Adresācijas  noteikumu 2.5.apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir ciems, 2.6. 

apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir iela (arī laukums), 2.8. apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta 
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ēka, 2.9. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 

2.10. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir telpu grupa. 

Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunktā noteikts, ka pilsētās un ciemos apbūvei  

paredzētu zemes vienību un ēku numurus ielās  piešķir no ielas sākuma augošā secībā virzienā 

no apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē - 

pāra numurus. 
 

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

20.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi”  2.5., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 9., 14., 17.1, 36. punktu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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  esošās adreses atbilstoši adresācijas noteikumu prasībām  un piešķirt jaunas 

adreses ciematā Sarkaņi, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  saskaņā ar pievienoto pielikumu. 

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

3. Lēmumu nosūtīt: 

3.1. VZD Adrešu reģistra daļai uz adresi – Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201 

3.2. Reliģiskai organizācijai “Pestīšanas Armija” uz adresi – Bruņinieku iela 10A, 

Rīga,LV-1001 

3.3. Ž.D. uz adresi – „adrese”  

3.4. D.B. uz adresi- „adrese” 

3.5. R.I. uz adresi-  „adrese” 

3.6. V.M. uz adresi-  „adrese” 

3.7. A.R. uz adresi-  „adrese” 

3.8. Z/s “Lejas Sīmaņi” uz adresi- “Lejas Sīmaņi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 

LV-4128 

3.9. A/S “Latvenergo” uz adresi - Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010 

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

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

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

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

 

6. 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām “Veselavas skolā”,  Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā “Veselavas skolā”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, reģistrētas septiņas telpu grupas.  

2. Četras telpu grupas ir dzīvokļi, par kuru izīrēšanu ir noslēgti Dzīvojamo telpu īres 

līgumi, bet šīm telpu grupām nav piešķirtas adreses. 

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

2.10.  apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir telpu grupa.  

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

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

8. decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”,  atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Piešķirt adresi “Veselavas skola” -1, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116, 

telpu grupai ar „kadastra apzīmējumu”, kas ietilpst īpašumā “Veselavas skola”, Veselavas 
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pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra Nr.”. 

2. Piešķirt adresi “Veselavas skola” -2, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116, 

telpu grupai ar „kadastra apzīmējumu” , kas ietilpst īpašumā “Veselavas skola”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra Nr.”. 

3. Piešķirt adresi “Veselavas skola” -3, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116, 

telpu grupai ar „kadastra apzīmējumu” , kas ietilpst īpašumā “Veselavas skola”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra Nr.”. 

4. Piešķirt adresi “Veselavas skola” -4, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116, 

telpu grupai ar „kadastra apzīmējumu” , kas ietilpst īpašumā “Veselavas skola”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra Nr.”. 

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

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

4201. 

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. 

 
7. 

Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata J.P., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, kurš pamatojoties uz 

ģenerālpilnvaru (reģistra Nr.983) pārstāv Ē.P. un V.P., iesniegumu (07.03.2018., Nr.3-9/2018-

92) par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4294 001 

0179) sadalīšanu.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

Karlsberga, 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

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

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

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Palkavnieki”, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 12.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Krūmiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 7.8ha; 

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

lauksaimniecība (0101). 
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Skujas”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata J.O., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, un J.O., deklarētā 

dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu (13.03.2018., Nr.3-9/2018-29) par nekustamā īpašuma 

„Skujas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

Karlsberga, 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Skujas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu”. 

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

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaundulbes”, Veselavas 

pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaunskujas”, Veselavas 

pagasts, Priekuļu novads: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 2.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”  un divām būvēm, saglabājas nosaukums „Skujas”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā: 

4.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 17.6ha; 

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.2 uz divām lapām. 

 

9. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Birzmaļi” un „Vidus Birzītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata N.O., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, un V.Z., deklarētā 

dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu (02.03.2018., Nr.3-9/2018-35) par nosacījumu izsniegšanu 
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zemes ierīcības projekta (robežu pārkārtošanas projekta) izstrādei  nekustamajiem īpašumiem 

„Birzmaļi”, un „Vidus Birzītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. Iesniegumam ir 

pievienotas zemes robežu shēmu kopijas, kurās ir iezīmēta plānotā savstarpējo robežu 

pārkārtošana.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 2016.gada 2.augusta 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Birzmaļi”, un 

„Vidus Birzītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, pārkārtojot zemes vienību savstarpējo 

robežu, un neveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. grozīt savstarpējo robežu starp zemes vienībām ar „kadastra apzīmējumu”  un 

„kadastra apzīmējumu” , atbilstoši pielikumā norādītajam; 

2.2. zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” pievienot zemes vienībai ar „kadastra 

apzīmējumu” ;  

2.3. saglabājot esošās zemes vienību ārējās robežas nemainīgas; 

2.4. projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajām zemes vienībām no pašvaldības 

ceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.5. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

2.6. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju. 

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

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

 

10. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Tomiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata SIA ,,RTRK”, juridiskā adrese Kokneses prospekts 22-2, Rīga, iesniegumu 

(07.03.2018., Nr.3-4/2018-101) par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Tomiņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamajos īpašumos – no 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalot vienu neapbūvētas zemes vienības. 

Iesniegumam ir pievienota zemes robežu plāna kopija ar plānoto dalījuma shēmu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu 

„Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Tomiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā” (prot.Nr.13, 53.p.). 

2. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Tomiņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), paredzot sadalīt to divos atsevišķos 

nekustamajos īpašumos – no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalot vienu, Priekuļu 

ciema robežās neietilpstošu, neapbūvētu zemes vienību.  
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3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

3.1. atdalāmās, neapbūvētās zemes vienības platība orientējoši 19.9ha, vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

3.2. precizēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamo īpašumu lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 

3.3. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

3.4. projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam 

atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

3.5. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu – 

,,Tomiņu mežs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kuru apstiprina vienlaicīgi ar 

izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

3.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no jauna izveidotam nekustamajam īpašumam 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

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

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

 

11. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata A.V., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, un L.V. – L., deklarētā dzīvesvieta 

„adrese”, iesniegumu (07.03.2018., Nr.3-4/2018-88) par zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu divos atsevišķos 

nekustamajos īpašumos – zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” sadalot neapbūvētu zemes 

vienību divās vienādās daļās. Iesniegumam ir pievienota zemes robežu plāna kopija ar plānoto 

dalījuma shēmu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Vecgaiļi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), paredzot to sadalīt divos atsevišķos 

nekustamajos īpašumos. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. neapbūvēto zemes vienību platība orientējoši 5.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. precizēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamo īpašumu lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 

2.3. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.4. projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam no 

pašvaldības ceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.5. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

2.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no jauna izveidotajiem nekustamajiem 

īpašumiem apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

 

12. 

Par jauna nosaukuma – „Vermonti”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata G.B., deklarētā „adrese”, iesniegumu (28.02.2018. un 

14.03.2018., Nr.3-4/2018-195) par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar „kadastra Nr.”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

Karlsberga, 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. Nekustamajam īpašumam – zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, Priekuļu 

novada, Priekuļu pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu „Vermonti”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

1.1. zemes vienības platība 1.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā 

1.2. lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(0101. 

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

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

 

13. 

Z/S “Mētras” īpašnieces S.O. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata z/s “Mētras”, reģistrācijas nr.44101020079, juridiskā adrese 

“Mētras”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 2018.gada 5.marta iesniegumu (reģ.05.03.2018. 

Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-4/2018-54) 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 -11 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Ināra 

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

Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Sarmīte Orehova), Priekuļu novada dome nolemj:  

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

apzīmējumu”, ar nosaukumu “Purenes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  1,28 ha platībā,  

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, ar nosaukumu “Lejas Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā,  2,27 ha platībā un zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, ar nosaukumu 

“Rāmnieki”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  1,66 ha platībā iznomāšanu no 2018.gada 

28.maija.  

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 27.maijam vai līdz brīdim, kad Ministru 

kabinets ir izdevis rīkojumu ierakstīt zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu” zemesgrāmatā uz valsts vārda. 
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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.7 uz divām lapām. 

 

14. 

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

vienības izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, 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 Veselavas pagasta padomes 2008.gada 19.septembra lēmumu Nr.3, protokols 

Nr.10., noteikta zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” - 15,1 ha platībā ar 

nosaukumu “Pagasta zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritība 

pašvaldībai kā neapbūvēta zeme. 

2. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atrodas dzīvojamā māja un divas 

saimniecības ēkas ar nosaukumu “Indrāni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

kuras par pajām ir privatizējuši Veneranda Adamoviča un Aleksandrs Adamovičs. 

3. Lai racionāli apsaimniekotu zemes gabalu un varētu nodot daļu zemes dzīvojamai 

mājai, kurā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu  "Par lauksaimniecības 

uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", zemes vienība ir jāsadala. 

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 2.daļas 2.punktu un 3.punktu, 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 apzīmējumu” divos zemes gabalos 14,0 ha platībā 

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

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar „kadastra Nr.”, “Pagasta zeme”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 14,0 ha platībā.. 

3. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar vienu zemes vienību 1,1 ha platībā, uz kuras 

atrodas  dzīvojamā ēka un divas saimniecības ēkas un piešķirt īpašumam nosaukumu un adresi 

“Indrāni”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads. 

4. Noteikt no jauna izveidotā nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai, saskaņā ar 

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

3.panta 2.daļas 3.punktu. 

5. No jauna izveidotajai zemes vienībai 1,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods  - 0101. 

6. Paliekošajai zemes vienībai 14,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods  - 0101. 

https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
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7. Lūgt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroju veikt izmaiņas 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

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

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

4201 

10. 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).  

11. 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. 
 

15. 

Par pašvaldības īpašuma Maija 3-88, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz S.M., „personas kods”, 2018.gada 05.marta iesniegumu par dzīvokļa 

īpašuma Maija iela 3-88, Liepā, Liepas 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 Maija iela 3-

88, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējumu”, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Maija iela 3-88, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu”, atsavināt S.M., „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.8 uz divām lapām. 

 

16. 

Par pašvaldības  dzīvokļa īpašuma Maija iela 1-1, Liepa,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,   

nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes ierosinājumu 

par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder dzīvokļa īpašums, „kadastra apzīmējumu”, ar 

398/7093 domājamām daļām no būves un zemes, 39,8 m2 platībā, kas atrodas Maija 

ielā 1-1, Liepā, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā.  

2. Dzīvokļa īpašums nostiprināts 08.12.2017. Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 

Liepas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.188 1. 

3. Dzīvokļa īpašuma Maija iela 1-1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra 

Nr.”, nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto nekustamo 
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īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams 

pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod 

attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru 

kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II 

nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras valdījumā vai turējumā 

atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Liepas pagasta pārvalde ir tiesīga 

ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

5. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

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

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 pašvaldības dzīvokļa īpašumu Maija iela 1-1, Liepa, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads. 

2. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma Maija iela 1-1, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

„kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc dzīvokļa īpašuma Maija iela 1-1, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

novērtējuma saņemšanas, sagatavot izsoles noteikumus.  

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekuļu novada nekustamā īpašuma speciāliste 

L.S.Berovska. 

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

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

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

17. 

Par dzīvokļa Parka iela 4-5 , Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.P., „personas kods”, dzīvojoša „adrese”, 2018.gada 

15.februāra iesniegumu (reģ. 16.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1379) ar lūgumu 

atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ar tam piekrītošo zemes 

gabala domājamo daļu Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Parka ielā 4-5, kuru īrē no 

pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

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

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

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

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

pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, K.Priedītes atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Ināra Roce, Jānis 

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

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.5, kas atrodas 

Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Parka ielā 4. 
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2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa 

Nr.5, kas atrodas Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Parka ielā 4, nosacīto cenu 

5 290,75 EUR. 

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

īrniekam K.P., „personas kods”.  

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

sagatavot pirkuma līguma projektu. 

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

nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. 

6. K.P. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

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

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

18. 

Par Priekuļu novada domes 

2016.gada 16.decembra lēmuma Nr.54 (prot.Nr.14.) atcelšanu, zemes vienības datu 

atjaunošanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome, pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju, konstatē 

1. Ar 2016.gada 16.decembra Priekuļu novada domes lēmumu Nr.54. tika apvienotas 

divas zemes vienības – zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, “Gaitiņu 

pagrabs”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, un zemes vienība ar „kadastra 

apzīmējumu”  “Kapu māja”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

2. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, “Gaitiņu pagrabs”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, atrodas E.T. piederoša būve un viņa ir zemes lietotāja. 

3. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, “Kapu māja”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā atrodas Priekuļu novada pašvaldībai piederošas ēkas un būves. 

4. Likums “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” neparedz zemes vienību ar atšķirīgu statusu apvienošanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un 2.daļas 3.punktu, 

uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” un likuma “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punkts un 

piektās daļas 1.punktu, 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Atcelt Priekuļu novada domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.54. (protokols 

Nr.14.)  

2. Atjaunot zemes īpašumu ar nosaukumu “Gaitiņu pagrabs”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, 1,0 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. 

3. Atjaunotajai zemes vienībai 1,0 ha platībā ar nosaukumu “Gaitiņu pagrabs”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods  - 0101.  

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  
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6. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, 

Cēsu novadā, LV–4101. 

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).  

 

19. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar nosaukumu “Gaitiņu pagrabs”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai  

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome, pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju, konstatē: 

1. Ar Liepas pagasta TDP 1992.gada  29.janvāra lēmumu E.T. piešķirts lietošanā 

zemesgabals 1,0 ha platībā ēkas uzturēšanai. 

2. Līdz 2008.gada 1.septembrim nav  veikta zemesgabala, „kadastra Nr.”, uzmērīšana  

un nav veikta zemes  izpirkšanas priekšapmaksa. 

3. Likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta  pirmās daļas  2.punkts nosaka- 

Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav 

iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā 

īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par 

priekšapmaksas  veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma 

slēgšanas. 

4. Likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta 2. daļa nosaka- šā panta  

pirmās daļas 10.punktā minētajā gadījumā vietējās pašvaldības dome (padome) 

pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir 

izbeigušās valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas  un privatizācijas  sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmajā daļā vai 26.panta pirmajā daļā 

minētajā attiecīgajā datumā. 

5. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļa nosaka- pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās 

pašvaldības  vārda zemesgrāmatās  ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru 

fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

saskaņā ar valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas  likuma 25.panta pirmo daļu, un ar  bijušajiem šīs zemes pastāvīgajiem 

lietotājiem noslēdzami zemes nomas līgumi 

 Pamatojoties uz  likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes  lietošanu 

un zemes ierīcību” 33.panta   pirmās daļas 10.punktu, 33.panta otro daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 

1.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba 

Karlsberga, 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. Izbeigt E.T., „personas kods”, pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi 1,0 ha 

platībā  ar nosaukumu “Gaitiņu pagrabs”, Liepas pagasts, Priekuļu novads.   

2. Noteikt, ka  Priekuļu novada pašvaldībai piekrīt zeme  1,0 ha kopplatībā ar nosaukumu 

“Gaitiņu pagrabs”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 
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3. Lūgt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroju veikt izmaiņas 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

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

5. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, 

Cēsu novadā, LV–4101. 

6. 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).  

 
20. 

Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Maija iela 1 - 1, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

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

novadā, “kadastra Nr.”, izsoles noteikumu projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

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

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

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.” nodots atsavināšanai izsolē. 

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

izstrādāt izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

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

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

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

pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Baiba Karlsberga, 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 dzīvokļa īpašuma – Maija iela 1-1, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi 

pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
               

21. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.Dz. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.C. 2018.gada 15. februāra iesniegumu (reģ. Nr.1369) ar 

lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.Dz., „personas kods”, „adrese”. Iesniegumā 

norādīts, ka minētā persona ir bijusī dzīvokļa īpašniece, kurai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

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

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

trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par 
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deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Anulēt I.Dz., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu  „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

22. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu P.S. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.S. 2018.gada 14. februāra iesniegumu (reģ. Nr.1348) ar 

lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu P.S., „personas kods”, „adrese”. Iesniegumā  

norādītas, ka viņas īpašumā deklarēta persona, kurai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā,  nedzīvo no deklarēšanas datuma. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

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

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

trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2.pantu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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. Anulēt P.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu  „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

23. 

Par kopēšanas un izdrukas pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

(ziņo: S.Orehova) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) 

apakšpunktu, Tautsaimniecības komitejas  2018.gada 15.marta (protokols Nr.5, p.5) atzinumu, 

Priekuļu novada dome, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 šādu maksas pakalpojumu cenrādi Priekuļu novadā ar Sharp  MX2614N 

un Sharp DX2500N kopēšanas iekārtāmp: 
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN  

(EUR) 

1. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 

formāta uz vienas melnbaltas lapas puses 

gab. 0.08 
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2. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 

formāta uz vienas krāsainas lapas puses 

gab. 0.12 

3. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 

formāta uz vienas melnbaltas lapas puses 

gab. 0.10 

4. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 

formāta uz vienas krāsainas lapas puses 

gab. 0.17 

5. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 

formāta uz abām lapas pusēm melnbaltas 

gab. 0.10 

6. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 

formāta uz abām lapas pusēm krāsainas 

gab. 0.16 

7. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 

formāta uz abām lapas pusēm melnbaltas 

gab. 0.12 

8. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 

formāta uz abām lapas pusēm krāsainas 

gab. 0.23 

 

2. Noteikt, ka apstiprinātais maksas pakalpojuma cenrādis stājas spēkā no 2018.gada 

1.aprīļa. 

3. Uzdot I.Fogelei nodrošināt, ka informācija par iestādes sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumiem tiek publicēta pašvaldības mājaslapā. 

4. Lēmuma izrakstu nosūtīt visām iestādēm un struktūrvienībām, kuru rīcībā ir kopēšanas 

iekārtas. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veic Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa.  

 

24. 

Par siltumtrases nodošanu Priekuļu tehnikumam  

(ziņo: S.Orehova, izsakās: I.Jansone, J.Mičulis, E.Stapulone) 

 

Izskatot Priekuļu tehnikuma (reģistrācijas Nr.4434003004, juridiskā adrese: Egļu gatve 9, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126) 2018.gada 20.marta iesniegumu (reģ. 

2018.gada 20.martā Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-4/2018-303) par piekrišanu pieņemt bez 

atlīdzības pašvaldībai piederošas siltuma apgādes sistēmas, ieskaitot siltuma mezglus, šādos 

objektos: dienesta viesnīcā: Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-

4126; jaunajā mācību korpusā: Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-

4126; vecajā mācību korpusā: Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-

4126; mācību darbnīcā; tehnikuma darbnīcā; tehnikuma sporta bāzē un tehnikuma sporta hallē, 

dome konstatēja, ka: 

1. Priekuļu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē atrodas siltuma apgādes 

sistēmas, ieskaitot siltuma mezglus, šādos objektos: dienesta viesnīcā: Egļu gatvē 15, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126; jaunajā mācību korpusā: 

Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126; vecajā mācību 

korpusā: Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126; 

mācību darbnīcā; tehnikuma darbnīcā; tehnikuma sporta bāzē un tehnikuma sporta 

hallē. Bilances atlikusī kopējā vērtība ir EUR. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 
3. Publiskas personas atsavināšanas likuma 42.panta trešā daļa nosaka, ka publiskas 

personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku personu, 

kā arī citu publisko tiesību subjektu vai sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā. Ja 

publiskas personas kustamo mantu, kas nodota bez atlīdzības, izmanto saimniecisku 

darbību veikšanai, ievēro komercdarbības atbalsta nosacījumus. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas atsavināšanas likuma 6.panta otro  un trešo daļu, 

42.panta trešo daļu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 bez atlīdzības Priekuļu tehnikumam (reģistrācijas Nr.4434003004, juridiskā 

adrese: Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126) siltuma apgādes 

sistēmas, ieskaitot siltuma mezglus, nosakot, ka siltumtrases piederības un apkalpošanas robeža 

ir ēkas siltumenerģijas skaitītājs, šādos objektos:  

1.1. dienesta viesnīcā: Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-

4126;  

1.2. jaunajā mācību korpusā: Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

LV-4126;  

1.3. vecajā mācību korpusā: Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

LV-4126;  

1.4. mācību darbnīcā;  

1.5. tehnikuma darbnīcā;  

1.6. tehnikuma sporta bāzē; 

1.7. tehnikuma sporta hallē. 

2. Priekuļu novada pašvaldībai un Priekuļu tehnikuma noformēt pieņemšanas – nodošanu 

aktu, veikt nepieciešamos grāmatojumus pamatlīdzekļu pārvietošanai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

25. 

Par izmaiņām Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas komisijas sastāvā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par izmaiņām Eduarda Veidenbauma literārās 

prēmijas komisijas sastāvā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Eduarda Veidenbauma 

literārās prēmijas nolikuma (apstiprināts 2017.gada 27.aprīļa domes sēdē, protokols Nr.5, p.22) 

11.punktu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta (protokols 

Nr.8, p.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Baiba Karlsberga, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Atbrīvot Rasmu Lezdiņu no Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas komisijas 

priekšsēdētājas pienākumiem. 
 

26. 

Par atteikšanos no Saules pulksteņa Veselavas muižā idejas īstenošanas un autortiesību 

paturēšanas  

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata projektu vadītājas V.Lapseles un Labiekārtošanas nodaļas vadītāja 

J.Sirlaka 2018.gada 2.marta iesniegumu par atteikšanos no Saules pulksteņa Veselavas muižā 

idejas īstenošanas un autortiesību paturēšanas. 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

2018.gada 15.marta atzinumu (protokols Nr.8, p.4), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, 
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Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikties no Saules pulksteņa Veselavas muižā idejas īstenošanas un autortiesību 

paturēšanas.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

27. 

Biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Priekuļu novada dome izskata biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” 

2018.gada 15.janvāra (reģ. 18.01.2018. ar Nr.550) par vienreizēja pabalsta politiski represētajiem 

paaugstināšanu vismaz līdz 100,00 EUR. 

Biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība” novērtē līdzšinējo sadarbību ar Priekuļu 

novadu, tomēr biedrība uzskata, ka sagaidot valsts simtgadi, visiem politiski represētajiem būtu 

jāsaņem līdzvērtīgs atbalsts no vietējām pašvaldībām vismaz 100 eiro apmērā, to apliecina 

savāktie gandrīz tūkstotis politiski represēto paraksti. 

Biedrības iesniegums tika skatīts Priekuļu novada pašvaldības Tautsaimniecības 

komitejas sēdē 2018.gada 5.februārī, komiteja neatbalstīja biedrības ierosinājumu un izvirzīja 

priekšlikumu politiski represētās personas aicināt uz kopīgu pasākumu. 

 2018.gada 22.februāra novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par pasākuma 

organizēšanu Priekuļu novada 68 politiski represētajām personām 2018.gada 24.martā Priekuļu 

Saieta namā. 

Jautājums par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu EUR 100,00 apmērā katrai 

politiski represētai personai no pašvaldības budžeta netika akceptēts, norādot uz jau esošiem 

materiālajiem atbalstiem un iespējām represētām personām konkrētas problēmas risināt kārtībā, 

kādā Priekuļu novada pašvaldība sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Neatbalstīt biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” ierosinājumu par vienreizēja 

pabalsta politiski represētajiem paaugstināšanu vismaz līdz 100,00 EUR. 

 

28. 

Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones un deputātes 

S.Orehovas komandējumu dalībai projekta “Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas 

sirdī”  aktivitātēs 
(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata Amatas novada pašvaldības 2018.gada 23.februāra vēstuli par projekta 

“Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas sirdī” pasākumu Itālijā, Kasalborgone pašvaldībā, 

kas norisināsies no 2018.gada 16. līdz 21.maijam, ar mērķi veidot dialogu starp vietējo 

lēmējvaru, speciālistiem un uzņēmējiem, veicināt uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstību 

pašvaldībās, veidojot kontaktus ar ārvalstu partneriem, sniedzot iespējas sadarbības izveidei 

uzņēmējdarbības un citās jomās. 

Tajā piedalīsies arī projekta partneri no Melliehas (Maltas), Cugir (Rumānijas), Suwalki 

(Polijas), Adenau (Vācijas), Kasalborgones un Kavrilja (Itālijas), no Latvijas - Amatas, 

Pārgaujas, Vecpiebalgas un Latvijas pašvaldību savienības. 

Pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības ielūgumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 
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Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – 2 (Elīna Stapulone, Sarmīte Orehova), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni un 

deputāti Sarmīti Orehovu no 2018.gada 16.maija līdz 2018.gada 21.maijam ieskaitot uz Itāliju 

piedalīties projekta “Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas sirdī” aktivitātēs.  

2. Domes priekšsēdētājai un deputātei: 

2.1. kompensēt transporta (aviobiļešu) izdevumus; 

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

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

izdevumi” izmaksāt dienas naudu 100% apmērā; 

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

grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 

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

un sasniegtajiem mērķiem. 

3. Komandējuma izdevumus segt no Priekuļu novada domes deputātu komandējumiem 

paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

4. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

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

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

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

likmes.  

6. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

29. 

Par Priekuļu novada pašvaldības dalību Eiropas sociālā fonda finansētajā projektā 

„PROTI un DARI!”  

(ziņo: M.Ozoliņa, izsakās: S.Orehova, J.Sukaruks, N.Kažoks, J.Mičulis, E.Stapulone) 
 

    Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Liepas jauniešu centra 

„Apelsīns” vadītāja M.Ozoliņa informē, ka saņemts Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras piedāvājums Priekuļu novada pašvaldībai kā sadarbības partnerim iesaistīties Eiropas 

sociālā fonda finansētajā  projektā “PROTI un DARI!”. 

Pateicoties projektam “PROTI un DARI!” pašvaldībai būs iespēja: 

 aktivizēt tos jauniešus, kas šobrīd nemācās, nestrādā un nav reģistrēti Nodarbinātības 

valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti pašvaldībā un 

stimulējot pašvaldības ekonomisko izaugsmi; 

 saņemt papildu finansējumu darbam ar jauniešiem. 

Pašvaldībai pašlaik ir ļoti izdevīga situācija pievienoties projektam, jo: 

 ir iespēja izmantot 76 pašvaldību, kas jau ievieš projektu,  pieredzi un praktiskos 

piemērus darbam ar jauniešiem (JSPA regulāri rīko pieredzes apmaiņas pasākumus);  

 projekta ieviešanas termiņš ir pagarināts un projekts turpināsies vismaz līdz 

2020.gada beigām; 

 ir būtiski samazināts projekta ieviešanas administratīvais slogs. 

Plānotā finansējuma sadale starp pašvaldībām paredz, ka Priekuļu novada pašvaldībai 

projekta „PROTI un DARI!” īstenošanai pieejamais finansējuma apmērs ir EUR 46 926,00. 

Priekuļu novada pašvaldībai ir iespējams projekta īstenošanas gaitā līdz 2018.gada 31.oktobrim 

iesaistīt projektā un sniegt atbalstu 30 mērķa grupas jauniešiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 

7.jūlija noteikumiem Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/jaunumi
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organizāciju vai jauniešu centra darbībā” īstenošanas noteikumi” , atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas dalību Eiropas 

sociālā fonda finansētajā projektā „PROTI un DARI!”. 

2. Pilnvarot Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Liepas 

Jauniešu centra „Apelsīns” vadītājai M.Ozoliņai sagatavot un iesniegt projekta “PROTI un 

DARI!” iesniegumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.  

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītājas pienākumu 

izpildītāja, jaunatnes lietu speciāliste A.Rakule. 

 

30. 

Par kultūras pasākuma – kino biļešu tirdzniecību 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par kultūras pasākuma – kino apmeklējuma 

ieejas maksas noteikšanu.  

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, 76.panta 8.punktu, Likuma “Par pievienotās 

vērtības nodoklis” nosacījumiem, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 

19.marta (protokols Nr.3, p.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikt ieejas maksu kino seansiem: 

1.1. biļete EUR 2,00 (divi euro), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis EUR 0,35 

(35 eiro centi); 

1.2. biļete EUR 3,00 (trīs euro), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis EUR 0,52 

(52 eiro centi); 

1.3. biļete EUR 4,00 (četri euro), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis EUR 0,69 

(69 eiro centi); 

1.4. biļete EUR 5,00 (pieci euro), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis EUR 0,87 

(87 eiro centi); 

1.5. biļete EUR 6,00 (seši euro), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis EUR 1,04 

(viens euro 4 eiro centi). 

2. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 
 

31. 

Par Cēsu rotas 100-gades piemiņas vietas izveidošanu autoceļa A2/E77 79.49. kilometrā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Dome izskata Latviešu strēlnieku apvienības 2018.gada 2.februāra iesniegumu par Cēsu 

rotas 100-gades piemiņas vietas izveidošanu autoceļa A2/E77 79.49. kilometrā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 20.februāra (protokols Nr.6, p.3) 

atzinumu un Finanšu komitejas 2018.gada 19.marta (protokols Nr.3, p.3) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Ināra 

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

Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu EUR 100.00 apmērā  Cēsu rotas dibināšanas 100-

gades piemiņas vietas autoceļa A2/E77 Rīga-Igaunijas robeža (Veclaicene) 79.49.kilometrā 

izveidošanai. 

2. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 

 

32. 

B.Rozes iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Dome izskata Sagra Youth Participacion „Here I am” latviešu grupas koordinatores 

B.Rozes iesniegumu (reģ. 15.02.2018. ar Nr.1368) par atbalsta finansējuma piešķiršanu avio 

biļešu iegādei S.J. un K.E. dalībai spāņu organizācijas Proyecto Kieu Erasmus+ programmas 

ietvaros īstenotajā Jauniešu apmaiņas projektā „Sagra Youth Participation „Here I am”, kas 

norisināsies no 2018.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam Numancia de la Sagra. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 20.februāra (protokols Nr.6, p.2) 

atzinumu un Finanšu komitejas 2018.gada 19.marta (protokols Nr.3, p.4) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 finansējuma piešķiršanu avio biļešu iegādei S.J., „personas kods”, un K. E., 

„personas kods”, EUR 360,00 apmērā katrai dalībai spāņu organizācijas Proyecto Youth 

Participation “Here I am”  projektā, kas norisināsies no 2018.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam 

Numancia de la Sagra. 

2. Noteikt termiņu piešķirtās ceļa naudas atmaksai pašvaldībai - 2018.gada 1.augusts. 

3. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 

 

33. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamas mantas – transportlīdzekļa Toyota Carina 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

kustamās mantas – transportlīdzekļa Toyota Carina (valsts Reģ.nr.EV2502) izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2018.gada 14.marta 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 275.00 (diviem simtiem septiņdesmit pieciem 

euro, 00 centiem). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Baiba Karlsberga, 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.marta notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa Toyota Carina 

(valsts Reģ.Nr.EV2502) atsavināšanu A.B. par viņa nosolīto cenu EUR 275.00 (diviem simtiem 

septiņdesmit pieciem euro un 00 centi). 

 

34. 

L.L.  iesnieguma izskatīšana 
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par zemes nomas līguma  termiņa pagarinājumu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

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

2018.gada 20. marta iesniegumu (reģ.20.03.2018. Liepas pagasta pārvaldē Nr.3-9/2018-294) par 

zemes nomas līguma  termiņa 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., 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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.  Turpināt iznomāt L.L., „personas kods”,  pašvaldībai  piekritīgās  zemes vienības 

“Liepas pagasta zeme”, „kadastra Nr.”,   1,98 ha kopplatībā,  un daļu no zemes vienības “Mazā 

Ellīte”, „kadastra Nr.”,    4,55 ha kopplatībā,  kas atrodas Liepas pagasta, Priekuļu novadā, 

pagarinot 2013.gada 27. maijā noslēgtā zemes nomas līguma termiņu. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu  līdz 2023. gada 28. maijam.   

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

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

grozījumiem 27.05.2013. zemes nomas līgumā. 

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.12 uz divām lapām. 

 

35. 

Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 22, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 22, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumu projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

4. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.10., 

p.12.3) pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu – Eduarda Veidenbauma 

iela 22, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.” nodots atsavināšanai 

izsolē. 

5. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko uzdots izstrādāt izsoles 

noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

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

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

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

pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Baiba Karlsberga, 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 nekustamā īpašuma – Eduarda 

Veidenbauma iela 22, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles 

noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).  
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

36. 

Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”  platības 

precizēšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome, izskatot sertificētas mērnieces Vitas Važas 2018.gada 20.marta 

iesniegumu par platības precizēšanu zemes vienībām ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu” , konstatē:  

1. Ar 2007.gada 22.februāra Mārsnēnu pagasta padomes lēmumu Nr.3.§ “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” noteikta zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība - 0,6 ha; 

2. Ar 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.7. “Par zemes vienību platību precizēšanu” 

noteikta zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” platība - 0,88 ha 

  

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

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas  noteikumi” 132. punktu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, 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 pašvaldībai tiesiskā valdījumā un lietošanā esošām zemes 

vienībām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētās zemes 

vienību platības atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem: 

  

Nr. 

p.k. 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Nosaukums NĪVKIS teksta 

daļā reģistrētā 

platība, ha 

Kadastrālajā 

uzmērīšanā 

iegūtā  

platība, 

ha 

1. „kadastra 

apzīmējums” 

„Kalna Sīkuļi”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads 

0,88 1,0 

2. „kadastra 

apzīmējums” 

„Bajāri 2”, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,6 0,78 

  

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

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

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

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

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

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

pastā.  

 

 

Sēdi beidz plkst.16.00 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


