
 

 

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 26.aprīlī          Nr.5 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:05 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un tā saistošo noteikumu izdošanu. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.7./2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu. 

3. 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”” atcelšanu. 

4. Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna un 

Investīciju plāna aktualizēšanu. 

5. Par finansējuma nodrošināšanu Lauku atbalsta programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

6. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu. 

7. Par Priekuļu novada Liepas pamatskolas direktora apstiprināšanu. 

8. Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu. 

9. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

10. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, sadalīšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma ,,Strautiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Mežciemi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

13. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Meža prospektā 1 un Krasta ielā 1, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

14. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu.  

15. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienības ,,Kalna Dankas”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, daļai. 

16. Par zemes lietošanas mērķa grozīšanu zemes vienībai Meldru 19, Sarkaņos, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

17. Par zemes vienības “Pakalni 2”, “kadastra apzīmējums”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

piekritību pašvaldībai. 
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18. Par  adreses piešķiršanu ēkai/būvei ar “kadastra apzīmējums”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

19. Par  adreses maiņu  ēkām/būvēm ar “kadastra apzīmējums” un  “kadastra apzīmējums”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

20. Par  adreses piešķiršanu  zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Eduarda Veidenbauma iela 13”, 

Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanu. 

22. Par dzīvokļa Maija iela 3-88 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

23. A.M. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

24. SIA “NMS Laboratorija” iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma 

pagarināšanu. 

25. Par pašvaldības īpašuma “Sigma”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,   nodošanu 

atsavināšanai. 

26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Ķ. un N.Ķ. 

27. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.S. 

28. Par atteikumu uzņemt I.K. Palīdzības reģistrā. 

29. Par atteikumu uzņemt E.J. Palīdzības reģistrā. 

30. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.S. 

31. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.U. 

32. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.F., P.S., V.S. un A.K. 

33. Par Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas ēdnīcu un palīgtelpu nomas maksas 

noteikšanu. 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās – 

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

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

Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova. 

 

Nepiedalās:  

Māris Baltiņš – attaisnoti; 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko    – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Uzaicināti: 

Līga Ozoliņa - SIA “Grupa93” projektu vadītāja; 

A.K. – Liepas pamatskolas direktora amata pretendente; 

I.Z. – Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendente. 
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Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina 7.darba kārtības 

jautājumu izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu un   un 8.darba kārtības jautājumu – kā otro 

darba kārtības jautājumu. 

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

Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Juris 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Priekuļu novada Liepas pamatskolas direktora apstiprināšanu. 

2. Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu. 

3. Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un tā saistošo noteikumu izdošanu. 

4. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.7./2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu. 

5. 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”” atcelšanu. 

6. Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna un 

Investīciju plāna aktualizēšanu. 

7. Par finansējuma nodrošināšanu Lauku atbalsta programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

8. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu. 

9. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

10. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, sadalīšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma ,,Strautiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Mežciemi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

13. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Meža prospektā 1 un Krasta ielā 1, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

14. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu.  

15. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienības ,,Kalna Dankas”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, daļai. 

16. Par zemes lietošanas mērķa grozīšanu zemes vienībai Meldru 19, Sarkaņos, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

17. Par zemes vienības “Pakalni 2”, “kadastra apzīmējums”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

piekritību pašvaldībai. 

18. Par  adreses piešķiršanu ēkai/būvei ar “kadastra apzīmējums”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

19. Par  adreses maiņu  ēkām/būvēm ar “kadastra apzīmējums” un  “kadastra apzīmējums”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

20. Par  adreses piešķiršanu  zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Eduarda Veidenbauma iela 13”, 

Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanu. 

22. Par dzīvokļa Maija iela 3-88 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

23. A. M. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 
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24. SIA “NMS Laboratorija” iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma 

pagarināšanu. 

25. Par pašvaldības īpašuma “Sigma”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,   nodošanu 

atsavināšanai. 

26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Ķ. un N.Ķ. 

27. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.S. 

28. Par atteikumu uzņemt I.K. Palīdzības reģistrā. 

29. Par atteikumu uzņemt E.J. Palīdzības reģistrā. 

30. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.S. 

31. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.U. 

32. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.F., P.S., V.S. un A.K. 

33. Par Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas ēdnīcu un palīgtelpu nomas maksas 

noteikšanu. 

 

1. 

Par Priekuļu novada Liepas pamatskolas direktora apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: A.Kovaļova, D.Kalniņa) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada domes priekšsēdētājas Elīnas 

Stapulones informāciju par Priekuļu novada pašvaldības konkursa uz Priekuļu novada Liepas 

pamatskolas direktora amatu rezultātiem.  

Deputāti uzklausa Priekuļu novada Liepas pamatskolas direktora amata pretendenti A.K. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Priekuļu 

novada pašvaldības konkursa uz Priekuļu novada Liepas pamatskolas direktora amatu komisijas 

2018.gada 3.aprīļa sēdes (protokols Nr.2) lēmumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2018.gada 18.aprīļa (protokols Nr.9, p.3) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Apstiprināt A.K., “personas kods”, par Priekuļu novada Liepas pamatskolas direktori. 

2. Lēmums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja E.Stapulone. 

 

 

2. 

Par Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: I.Zariņa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada domes priekšsēdētājas Elīnas 

Stapulones informāciju par Priekuļu novada pašvaldības konkursa uz Priekuļu novada 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu rezultātiem.  

Deputāti uzklausa Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 

amata pretendenti I.Z. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Priekuļu 

novada pašvaldības konkursa uz Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītāja amatu komisijas 2018.gada 3.aprīļa sēdes (protokols Nr.2) lēmumu un Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 18.aprīļa (protokols Nr.9, p.2) atzinumu, 

atklāti balsojot, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 
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Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Juris 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt I.Z., “personas kods”, par Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāju. 

2. Lēmums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja E.Stapulone 

 

Plkst. 15.15 ierodas deputāts J.Mičulis un piedalās turpmāko sēdes darba kārtības 

jautājumu izskatīšanā. 

 

 

3. 

Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un tā saistošo noteikumu 

izdošanu 

(ziņo: J.Pētersons, L.Ozoliņa) 

 

Ņemot vērā teritorijas plānotāja ziņojumu, pamatojoties uz Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 

91.punktu, saskaņā ar domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 19.aprīļa atzinumu 

(protokols Nr. 6, p.3), atklāti balsojot, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada teritorijas plānojumu. 

2. Priekuļu novada teritorijas plānojuma daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” un grafiskās daļas kartes “Funkcionālais zonējums” un “Aizsargjoslas un 

apgrūtinājumi” izdot kā saistošos noteikumus Nr. 6/2018 „Priekuļu novada teritorijas plānojums” 

(1.pielikums). 

3. Līdz ar saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Priekuļu novada teritorijas plānojums” 

īstenošanas uzsākšanu Priekuļu novadā spēku zaudē 2009.gada 17.septembra saistošie noteikumi 

Nr. 8 “Par Priekuļu novada teritorijas plānojumiem” ar 2011.gada 15.decembra grozījumiem 

Liepas pagastā, kas apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Priekuļu novada Liepas 

pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.g. grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi”. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgais – teritorijas plānotājs Juris Pētersons. 

 

 

4.  

Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

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

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 23.aprīļa (protokols Nr.4, p.2) 
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atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna 

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

Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/2018 „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). 

 

 

5. 

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””  atcelšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 

22.marta vēstulē Nr.1-18/2630 sniegto atzinumu par Priekuļu novada domes 2018.gada 

22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

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

noteikumi””, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

novada sabiedriskās kārtības noteikumi””.  

 

 

6. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 

un Investīciju plāna aktualizēšanu 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāju V.Lapseli par Priekuļu 

novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 

aktualizēšanu. 

Priekuļu novada pašvaldība ar 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.12,p.16) ir apstiprinājusi Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmu 2015.-

2021.gadam.  

Lai veicinātu Priekuļu novada ilgtspējīgu attīstību un iekļautu aktuālas projektu idejas, 

nepieciešams veikt Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3. punktu un Ministru kabineta 

2014.gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem" 73. punktu, kas nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne 

retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kartējam gadam, atklāti balsojot, PAR -14 

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

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



7 

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

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt aktualizēto Priekuļu novada attīstības programmas 2015.- 2021. gadam 

Rīcības plānu un Investīciju plānu (2018.-2020.gadam) saskaņā ar pielikumiem. 

2. Informāciju par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.- 2021. gadam Rīcības un 

Investīciju plāna aktualizēšanu informēt laikrakstā ,,Priekuļu novada vēstis", ievietot pašvaldības 

mājas lapā www.priekuli.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

3. Iesniegt aktualizēto Priekuļu novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam 

Rīcības plānu un Investīciju plānu Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada domes izpilddirektoram F.Puņeiko. 

  

 
7. 

Par finansējuma nodrošināšanu Lauku atbalsta programmas pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar projektu vadītājas Vinetas Lapseles 2018.gada 

18.aprīļa iesniegumu (reģ. 18.04.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-9/2018-703) par 

finansējuma nodrošināšanu Lauku atbalsta programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludināto projektu pieņemšanu Eiropas 

Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", nepieciešams lēmums par 

finansējuma nodrošināšanu projektā „Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta”.  

Projekta 2.kārtas kopējā summa pēc iepirkumu veikšanas sastāda EUR 411 463.97 (četri 

simti vienpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs eiro un 97 centi),  no tām attiecināmās 

izmaksas EUR 411 463.97 (četri simti vienpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs eiro un 97 

centi), ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. publiskais finansējums 

sastāda EUR 370 056.89 (trīs simti septiņdesmit tūkstoši piecdesmit seši eiro un 89 centi), 

pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda EUR 41 407.08 

(četrdesmit viens tūkstotis četri simti septiņi eiro un 08 centi), pieejamais avansa maksājums 

sastāda EUR 74 063.51 (septiņdesmit četri tūkstoši sešdesmit trīs eiro un 51 cents). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz Finanšu komitejas 

2018.gada 23.aprīļa ( protokols Nr.4, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds 

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

1. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas  

nodrošināt projekta īstenošanas uzsākšanai nepieciešamo finansējumu EUR 337 400.46 (trīs 

simti trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti eiro un 46 centi); 

2. Izmaksu segšanai finansējumu EUR 237 400.46 (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši 

četri simti eiro un 46 centi) nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

3. Izmaksu segšanai finansējumu EUR 100 000.00 (viens simts tūkstoši eiro un 00 centi), 

2018.gadā ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto procentu likmi. 

Pamatsummas atmaksu uzsākt sākot ar 2019.gada I ceturksni. Aizņēmuma atmaksas garantija - 

pašvaldības budžeta līdzekļi. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada domes izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

 

 

 

http://www.priekuli.lv/


8 

8. 

Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

attīstības risinājuma īstenošanu 
(ziņo: E.Stapulone) 

Dome izskata jautājumu par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu. 

 

 Saskaņā ar 2016.gada 16.martā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 2.1-19/46 par projekta “ 

Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanu, viens no projekta uzdevumiem ir izstrādāt 

Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk – DI plāns). Pašvaldībām, kas ir 

apņēmušās īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus, 

ir jāiesniedz projekta pieteikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā 

atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 

personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu 

iesniegumu atlases kārtā.   Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis ir 

rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam 

Vidzemes reģiona pašvaldībās. Priekuļu novadā rekomendētais pakalpojumu izvietojums un 

sasniedzamie rezultāti:  

1. Veidot pašvaldībai piederošā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā  dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 15 vietas dienas aprūpes 

centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

2. Veidot pašvaldībai piederošā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā  specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem. Iznākuma 

rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas specializēto darbnīcu 

pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

 

Saskaņā ar  Labklājības ministrijas 15.03.2018. lēmumu “Par izmaiņām plānošanas 

reģionu SAM 9.3.1.1. finansējuma kvotās”, 27.03.2018. Vidzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas vadības grupas priekšlikumu par papildus piešķirtā finansējuma 

sadalījumu proporcionāli izveidotajam vietu skaitam pakalpojumos bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem  un personām ar garīga rakstura traucējumiem un  Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes 16.04.2018. lēmumu Nr.1, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstības risinājumam Priekuļu novadā papildus piešķirts  finansējums EUR 

4918, t.sk. ERAF finansējums EUR 4180 un nacionālais publiskais finansējums EUR 738.  

Pamatojoties uz augstāk norādīto, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 

9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. 

2. Uzņemties saistības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta 

mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 

invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros un apstiprināt projekta 

indikatīvās  izmaksas: kopējais projekta attiecināmais finansējums ar snieguma rezervi EUR 

263325, t.sk.  ERAF finansējums EUR 223826 un nacionālais publiskais finansējums EUR 
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39499; kopējais projekta attiecināmais finansējums bez snieguma rezerves EUR 245789, t.sk.  

ERAF finansējums EUR 208921 un nacionālais publiskais finansējums EUR 36868. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

9. 

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam 

Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja Jura Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību mainīt adresi nekustamajam īpašumam Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

 Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāvoša no zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas Priekuļu novada pašvaldībai, Priekuļu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.; 

2. Attīstoties apbūvei – jauniem nekustamajiem īpašumiem/zemes vienībām, Krasta 

ielas, Jāņmuižā, pāra numuru pusē, adresācijas numerācija neatbilst spēkā esošajos 

normatīvajos dokumentos noteiktajam. 

 Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam – Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piešķirt adresi Krasta ielā 6, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4154. 

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

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

4201. 

 

 

10. 

Par  adreses piešķiršanu  zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums”,  

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

13.aprīļa vēstuli  (reģ.16.04.2018. ar Nr.3-4/2018-645) par adrešu  sakārtošanu ēkām un  zemes 

vienības “Kūlīši”, “kadastra apzīmējums”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Uz nekustamā īpašuma  “Kūlīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, zemes 

vienības  ar “kadastra apzīmējums”, atrodas    ēkas/būves, kuras  nav funkcionāli 

saistītas. 

2.  Ēkai/būvei ar “kadastra apzīmējums” apstiprināta adrese –“Grūbas”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129. 

3. Ēkām/būvēm ar “kadastra apzīmējums”, “kadastra apzīmējums”, “kadastra 

apzīmējums”, “kadastra apzīmējums” apstiprināta adrese –“Metāli”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129.  
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4. Ēkām/būvēm ar “kadastra apzīmējums”, “kadastra apzīmējums” apstiprināta adrese –

“Priedes”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129. 

5. Ēkai/būvei ar “kadastra apzīmējums” apstiprināta adrese –“SL.TP.6013 Govči”, 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129. 

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

ar “kadastra apzīmējums”, un uz tās esošās  ēkas/būves atrodas  novada pagasta 

apvidū, kas atrodas ārpus ciemiem.  

7. Apbūvētai zemes vienībai jāpiešķir adrese, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās 

atrodas, neatkarīgi no tā vai ēka un zemes vienība ir viena vai vairāku īpašnieku 

īpašumā. 

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., 2.9., 37.1., 37.2., 37.3., 37.4.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj:  

1. Apbūvētai zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums” apstiprināt adresi “Priedes”, 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129. 

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

3. Lēmumu nosūtīt VZD Adrešu reģistra daļai  uz adresi – Rīgas iela 47, Valmiera,  LV-

4201. 

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

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

tiesu namā  pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas  vai nekustamā 

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

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

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

pastā.  
 

 

11. 

Par  adreses maiņu  ēkām/būvēm ar “kadastra apzīmējums” un 

 “kadastra apzīmējums”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

13.aprīļa vēstuli (reģ.16.04.2018. ar Nr.3-4/2018-645) par adrešu  sakārtošanu ēkām uz zemes 

vienības “Kūlīši”, “kadastra Nr.”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Uz nekustamā īpašuma  “Kūlīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, zemes 

vienības  ar “kadastra apzīmējums”, atrodas ēkas/būves  ar “kadastra apzīmējums”  

un “kadastra apzīmējums”, kurām  apstiprināta adrese - “Priedes”, Mārsnēni, 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129. 

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

ar “kadastra apzīmējums”, un uz tās esošās  ēkas/būves atrodas novada teritorijā, kas 

atrodas ārpus ciemiem.  

3.  Minētām ēkām  apstiprinātā adrese ciemā  jāmaina uz  adresi ārpus ciema tieši 

pagastā. 

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 -14 (Elīna 
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Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj:  

1. Uz zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”,  esošām  ēkām/būvēm  ar “kadastra 

apzīmējums” un “kadastra apzīmējums” mainīt apstiprināto adresi ciemā – “Priedes”, Mārsnēni, 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129 uz adresi ārpus ciema – “Priedes”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads,  LV-4129. 

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

3. Lēmumu nosūtīt VZD Adrešu reģistra daļai  uz adresi – Rīgas iela 47, Valmiera,  LV-

4201. 

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

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

tiesu namā  pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas  vai nekustamā 

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

5. 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.  
 
 

12. 

Par zemes vienības “Pakalni 2”, “kadastra apzīmējums”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Izskatot  nekustamā īpašuma “Pakalni 2”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra 

Nr.”, lietu  saskaņā ar  Valsts zemes dienesta un  Priekuļu novada  pašvaldības rīcībā esošajiem 

datiem, konstatēts :  

1. Ar  Priekuļu novada pašvaldības 29.01.2015.sēdes protokola Nr. 1 lēmumu Nr.31 

J.J., “personas kods”, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību, “kadastra 

apzīmējums”,  un   nolemts, ka zemes vienība piekrīt valstij  un ieskaitāma  zemes 

rezerves fondā. 

2. Jeļena Jansone ir izmantojusi normatīvajos aktos noteiktās zemes nomas pirmtiesības 

uz lietošanā bijušo zemi un 08.01.2016. (viena gada laikā) ar pašvaldību noslēgusi 

zemes nomas līgumu, kā to nosaka  likuma “Valsts un pašvaldību  īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 

25.panta  2.1 daļa. 

3. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās”  3.panta piektās daļas 2. punkts nosaka, ka  zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 

neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1daļā 

noteiktajā termiņā ir noslēgti  zemes nomas līgumi. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 -14 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds 

Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Zemes vienība  “Pakalni 2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”,   0,4  ha 

kopplatībā ir piekritīga  Priekuļu novada pašvaldībai. 

2. Zemes vienību  ar “kadastra Nr.” nostiprināt zemesgrāmatā uz  Priekuļu novada 

pašvaldības vārda. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada  pašvaldības   teritorijas 

plānotājam J. Pētersonam.  

4. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam uz adresi – Raunas 

iela 8, Cēsis,  Cēsu novads,  LV-4101. 

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

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

tiesu namā  pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas  vai nekustamā 

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

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

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

pastā.  

 

 

13. 

Par  adreses piešķiršanu ēkai/būvei ar “kadastra apzīmējums”,  

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

13.aprīļa vēstuli (reģ.16.04.2018. ar Nr.3-4/2018-645) par adrešu  sakārtošanu ēkām uz zemes 

vienības “Kūlīši”, “kadastra Nr.”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Uz nekustamā īpašuma  “Kūlīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, zemes 

vienības  ar “kadastra apzīmējums”, atrodas ēka/būve  ar “kadastra apzīmējums”, 

kurai nav  apstiprināta adrese. 

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

ar “kadastra apzīmējums”, 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 -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj:  

1. Uz zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”,  esošai  ēkai/būvei  ar “kadastra 

apzīmējums” apstiprināt adresi  – “SL.TP.6013 Govči”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-

4129 

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

3. Lēmumu nosūtīt VZD Adrešu reģistra daļai  uz adresi – Rīgas iela 47, Valmiera,  LV-

4201. 

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

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

tiesu namā  pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas  vai nekustamā 

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

5. 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.  



13 

14. 

Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata A.B., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, iesniegumu (reģ. 

03.04.2018. ar Nr.3-9/2018-462) par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Liepā, 

Liepas 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, 

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar “kadastra apzīmējums”. 

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

zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Baltalkšņi”, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 5.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no divām zemes vienībām un 

divām ēkām, saglabājas nosaukums Eduarda Veidenbauma ielā 9, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.62ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums” – individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (0601); 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums” – 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.1 uz divām lapām. 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma ,,Strautiņi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata A.K., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, iesniegumu 

(reģ.06.04.2018. ar Nr.3-9/2018-514) par nekustamā īpašuma ,,Strautiņi”, Liepas 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ,,Strautiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra 

Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar “kadastra apzīmējums”. 

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

zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Muižnieki”, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 4.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas zemes vienības un vienas 

būves, saglabājas nosaukums ,,Strautiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.1ha; 

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 divām lapām. 

 

 

16. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Kalna Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata M.K., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, iesniegumu (reģ. 12.04.2018. ar 

Nr.3-9/2018-612) par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Mežciemi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu divos atsevišķos nekustamajos īpašumos – zemes vienības 

ar “kadastra apzīmējums” atdalot apbūvētu zemes vienību, uz kuras atrodas I.S. piederošas ēkas.  

 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), 

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

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Kalna 

Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”), paredzot to sadalīt divos 

atsevišķos nekustamajos īpašumos. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās, apbūvētās zemes vienības platība orientējoši 4.3ha, 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 izveidotajām nekustamajām zemes vienībām 

no pašvaldības ceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.5. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas neapbūvētas 

zemes vienības, paredzēt jaunu nosaukumu ,,Mārkalniņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, ko apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 
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2.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no jauna izveidotajām zemes vienībām 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

3. Apbūvētajai zemes vienībai saglabājas nosaukums ,,Kalna Mežciemi”, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads. 

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

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

 

 

17. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem 

Meža prospektā 1 un Krasta ielā 1, Jāņmuižā, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 
 

Novada dome izskata SIA ,,LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS”, juridiskā adrese 

Ainavu ielā 8, Cēsis, Cēsu novads, sertificētas zemes ierīkotājas Sandras Keišas elektroniski 

iesūtītu iesniegumu (reģ.16.04.2018. ar Nr.3-4/2018-649) par zemes ierīcības projekta 

nekustamajiem īpašumiem Meža prospektā 1, un Krasta ielā 1, Jāņmuižā, 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 -14 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Meža prospektā 1 un 

Krasta ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārkārtojot zemes vienību 

savstarpējo robežu, neveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Zemes vienībai – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar “kadastra apzīmējums”, un 

dzīvojamai ēkai uz tā, piešķirt adresi: Krasta iela 2, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes vienības platība 1.64ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

2.2. zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601); 

2.3. VZD adrešu reģistrā dzēst adresi Meža prospekts 1, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads. 

3. Zemes vienībai – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar “kadastra apzīmējums”, un divām 

būvēm uz tās, saglabājas adrese: Krasta iela 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes vienības kopējā platība 1.06ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz trīs lapām. 
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18. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata zemes ierīkotāja Gundara Vaļģa, elektroniski iesūtītu iesniegumu 

(reģ.27.02.2018. ar Nr.1534) par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Upmaļi”, 

Liepas 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 -14 

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

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

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

novada dome nolemj: 

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

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

izveidojot vienu jaunu nekustamo īpašumu. 

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

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

2.1. atdalītās zemes vienības platība 0.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0201); 

2.3. uz atdalītās zemes vienības esošajām būvēm ar “kadastra apzīmējums” un “kadastra 

apzīmējums” piešķirt adresi ,,Jaunupmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

3. No jauna izveidotajai zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums” – Nr.1 zemes ierīcības 

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

3.1. zemes vienības platība 3.5ha, 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.2 zemes ierīcības 

projektā, saglabājas nosaukums ,,Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. uz atdalītās zemes vienības esošajām būvēm ar “kadastra apzīmējums”, “kadastra 

apzīmējums”, “kadastra apzīmējums”, “kadastra apzīmējums” un “kadastra 

apzīmējums” saglabāt adresi ,,Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

4.2. zemes vienības platība 1.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

5.1. zemes vienības platība 5.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

6. Zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums” piešķirt nosaukumu ,,Otaņķi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā: 
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6.1. zemes vienības platība 9.0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

7. Zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums” piešķirt nosaukumu ,,Silvas”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā: 

7.1. zemes vienības platība 33.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

6. Pēc sadalīšanas, nekustamais īpašums ,,Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no piecām zemes vienībām un piecām būvēm: zemes vienības ,,Stellas” (“kadastra 

apzīmējums”), zemes vienības ,,Upmaļi” (“kadastra apzīmējums”), zemes vienības ,,Ellas” 

(“kadastra apzīmējums”), zemes vienības ,,Otaņķi” (“kadastra apzīmējums”), zemes vienības 

,,Silvas” (“kadastra apzīmējums”), pamatceltnes (“kadastra apzīmējums”) un piecām 

palīgceltnēm (“kadastra apzīmējums”, “kadastra apzīmējums”, “kadastra apzīmējums”, “kadastra 

apzīmējums” un “kadastra apzīmējums”).  

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

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz četrām lapām. 

 

 

19. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, 

zemes vienības ,,Kalna Dankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļai 
(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata SIA ,,Vidzemes Lauki”, juridiskā adrese Ģertrūdes ielā 10-9, Rīgā, 

iesniegumu (reģ.09.04.2018. ar Nr.3-4/2018-545) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un 

piekrītošās platības noteikšanu zemes vienības ,,Kalna Dankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, ar “kadastra apzīmējums”, daļai.  

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

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

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

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā ,,Kalna Dankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra 

Nr.”) ietilpstošās zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” daļai – 1.0ha, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes vienību iemērot dabā, saskaņā ar pielikumu, apstiprināt zemes lietošanas mērķi 

– lauksaimniecības zeme  (0101). 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz trīs lapām. 
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20. 

Par zemes lietošanas mērķa grozīšanu zemes vienībai 

Meldru ielā 19, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 
(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja Jura Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību grozīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Meldru ielā 19, 

Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.   

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Zemes vienība Meldru ielā 19, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar 

“kadastra apzīmējums” piekrīt valstij; 

2. Zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums” ir reģistrēts zemes lietošanas mērķis – ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201); 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

 Izvērtējot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Latvijas 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtību”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna 

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

Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Zemes vienībai Meldru ielā 19, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar 

“kadastra apzīmējums”, apstiprināt zemes lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme  

(0701). 

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

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S. Berovskai informēt VZD par nekustamā 

īpašuma mērķa maiņu/noteikšanu izmantojot tīmekļa pakalpi. 

 
               

21. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Eduarda Veidenbauma iela 

13”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome, izskatot A.T., “personas kods”, adrese “adrese”, 2018. gada 

12.aprīļa iesniegumu, reģistrētu Priekuļu novada pašvaldībā 2018.gada 13.aprīlī Nr. 3-9/2018-

619, kurā A.T. lūdz atsavināt nekustamo īpašumu „ Eduarda Veidenbauma iela 13”, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” 0,12 ha 

kopplatībā un uz kuras ir A.T. piederošas ēkas un būves, un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

3. panta piekto daļu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta 1. daļas 2. apakšpunktu un 2.daļu un 4 

daļu, Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 

4.daļas 8.punktu, 5.pantu, 8.panta 2.daļu, 37.panta 1.daļas 4punktu, Ministru kabineta 

noteikumiem “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II daļu, atklāti balsojot, PAR 

-14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

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

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

1. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas 

Nekustamā īpašuma speciālistei Līgai Sarmai Berovskai: 

1.1. pasūtīt zemes robežu uzmērīšanu zemes vienībai „Eduarda Veidenbauma iela 13”, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 0,12 ha kopplatībā, zemes vienības “kadastra 

apzīmējums”; 

1.2. ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda zemes vienību 

“Eduarda Veidenbauma iela 13”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 0,12 ha 

kopplatībā,  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc zemes vienības robežas 

uzmērīšanas)  “kadastra apzīmējums”; 

1.3. pasūtīt zemes vienības „ Eduarda Veidenbauma iela 13”, Liepa, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, “kadastra apzīmējums”, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā un tirgus novērtējuma 

saņemšanas, zemes vienību „Eduarda Veidenbauma iela 13”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, ar “kadastra apzīmējums”, atsavināt A.T., “personas kods”, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3.  Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.7 un divām lapām. 

 

 

22. 

Par dzīvokļa Maija iela 3-88 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.M., “personas kods”, dzīvojošas “adrese”, 2018.gada 

5.marta iesniegumu ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

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

Maija ielā 3-88, 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, S.M. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -14 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.88, kas atrodas 

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

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

Nr.88, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 3, nosacīto cenu 3 790,75 

EUR. 

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

īrniecei S.M., “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. S.M. 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.  
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8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 
 

 

23. 

A.M. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.M., “personas kods”, 2018.gada 28.marta iesniegumu 

(reģ.29.03.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-9/2018-422) par zemes nomas līguma 

pagarināšanu zemes vienībām ar “kadastra apzīmējums” daļas 1,3 ha platībā, ar “kadastra 

apzīmējums”  0,3 ha platībā un ar  “kadastra apzīmējums” daļas 2,4 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt A.M., “personas kods”,  nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 

“kadastra apzīmējums” 1,3ha platībā, zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” 0,3 ha platībā, ar 

nosaukumu “Lielstuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  un zemes vienības ar “kadastra 

apzīmējums” 2,4 ha platībā, ar nosaukumu “Lejas Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

iznomāšanu no 2018.gada 2.maija. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 1.maijam. 

3. Nomas maksu noteikt 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

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 (administratīvai akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 

 

 

24. 

SIA “NMS Laboratorija” iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma 

pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “NMS Laboratorija”, reģistrācijas numurs 

40003269835, juridiskā adrese Biķernieku iela 25A, Rīga, LV-1039, valdes priekšsēdētājas 

D.Sinkevičas  2018.gada 9.aprīļa iesniegumu (reģ.09.04.2018. Priekuļu novada pašvaldības 

Liepas pārvaldē ar Nr.3-4/2018-553) par neapdzīvojamo telpu Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, nomas līguma pagarināšanu uz iepriekšējiem nosacījumiem.  

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

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

apakšpunktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 

„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 8.punktu, 9.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Pagarināt 2016.gada 1.martā noslēgto neapdzīvojamo telpu Rūpnīcas ielā 8, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kopējo platību 56,21 m2, nomas līgumu SIA “NMS 

Laboratorija”, reģistrācijas numurs 40003269835, juridiskā adrese Biķernieku iela 25A, Rīga, 

LV-1039, uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz  2023.gada 1.martam. 

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

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt 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.10 uz divām lapām. 
  

 

25. 

Par pašvaldības īpašuma “Sigma”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,   nodošanu 

atsavināšanai 

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

 

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

par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ar “kadastra Nr.”, “Sigma”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes gabala ar “kadastra 

apzīmējums”  0,7552 ha kopplatībā un nedzīvojamās ēkas ar “kadastra apzīmējums”.  

2. Nekustamais īpašums nostiprināts 18.06.2003. Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļas Liepas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 

3.  Nekustamā īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, 

nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto nekustamo 

īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams 

pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod 

attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar 

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

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

nodaļas regulējumu, 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 -14 

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

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

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

novada dome nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu “Sigma”, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, “kadastra Nr.”. 
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2. Pasūtīt nekustamā īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, 

novērtējumu. 

3. Pēc nekustamā īpašuma “Sigma”, 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. 

 

 

26. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Ķ. un N.Ķ. 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

         Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza E.B. (reģistrēts 2018.gada 27.martā Liepas pagasta 

pārvaldē ar Nr.3-9/2018-397) par A.Ķ., “personas kods”, un N.Ķ., “personas kods”, deklarētās 

dzīvesvietas “adrese”, ziņu anulēšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

otrās daļas 27.punktu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās 

daļas 2.punktu 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 deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes 

rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot, 

PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

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

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

novada dome nolemj:  

1. Anulēt A.Ķ., “personas kods”, un N.Ķ., “personas kods”, ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu “adrese”, ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

2. Saskaņā ar ,,Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta 6.daļu, administratīvais akts 

(lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un 

lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.   

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

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

 

 

27. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.S. 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

        Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza J.O. (reģistrēts 2018.gada 29.martā Liepas pagasta 

pārvaldē) par A.S., “personas kods”, deklarētās dzīvesvietas “adrese”, ziņu anulēšanu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, „Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma” 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu 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 deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, 

pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas 

par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

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

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

1. Anulēt A.S., “personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu “adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

2. Saskaņā ar ,,Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta 6.daļu, administratīvais akts 

(lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un 

lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.   

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

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

                                        
 

28. 

Par atteikumu uzņemt I.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar I.K. 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 -14 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds 

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

1. Atteikt reģistrēt I.K., “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.13 uz divām lapām. 

 

 

29. 

Par atteikumu uzņemt E.J. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar E.J. 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Atteikt reģistrēt E.J., “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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30. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.S. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2018.gada 13. aprīlī saņemto iesniegumu Reģ.Nr.3-

9/2018-630 no dzīvokļa īpašnieka A.L. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu G.S. 

“adrese”.  
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes un ar lietu saistītos apstākļus, un 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

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

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

1. Anulēt G.S. 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.15 uz divām lapām. 

 

 

31. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.U. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2018.gada 09. aprīlī saņemto iesniegumu Reģ.Nr.3-

4/2018-543 no Valsts akciju sabiedrības ”Privatizācijas aģentūra” ar lūgumu anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu I.U. “adrese”. Iesniegumā norādīts, ka I.U. nav tiesiska pamata norādīt 

savu deklarēto dzīvesvietu. 

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, veicot iesniegumā minēto ziņu pārbaudes 

un ar lietu saistītos apstākļus, un 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

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

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

1. Anulēt I.U. 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.16 uz divām lapām. 
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32. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.F., P.S.,V.S. un A.K. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2018.gada 15.martā saņemto iesniegumu Reģ. Nr.3-

9/2018-624 no nekustamā īpašuma īpašnieka S.S. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu M.F., P.S., V.S., A.K. “adrese”. Iesniegumā S.S. norādījis, ka šīm personām nav 

tiesiska pamata būt deklarētām viņa īpašumā, jo ir bijušās īpašnieces I.V. radinieki. 

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, veicot iesniegumā minēto ziņu pārbaudes 

un ar lietu saistītos apstākļus, un 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

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

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

1. Anulēt M.F., P.S., V.S., A.K.  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.17 uz divām lapām. 

 

 

33.  

Par Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas ēdnīcu un palīgtelpu nomas maksas 

noteikšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: S.Orehova, J.Sukaruks) 

 

Dome izskata jautājumu par Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas ēdnīcu un 

palīgtelpu nomas maksas noteikšanu. 

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

21.panta pirmās daļas  14.punkta „b” apakšpunktu un Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 

19.aprīļa (protokols Nr.6, p.5. un p.6) atzinumu un saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt ar 2018.gada 1.septembri šādu Priekuļu novada izglītības iestāžu ēdnīcu un 

palīgtelpu nomas maksu mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa: 

1.1. Liepas pamatskolā EUR 21.04; 

1.2. Priekuļu vidusskolā EUR 124.37. 

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

 

Sēdi beidz plkst.15.50 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 


