
 

 

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 24.maijā          Nr.6 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:05 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada 2017.gada pārskata apstiprināšanu. 

2. Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu absolventiem 2018.gadā 

Priekuļu novadā. 

3. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu M.J. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām personām. 

6. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Muižas iela 5”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

7. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņi’, Liepa, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu. 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.K. 

9. Par I.J. izslēgšanu no Palīdzības reģistra. 

10. Par atteikumu uzņemt I.U. Palīdzības reģistrā. 

11.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  E.S.. 

12. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā (prot.Nr.5, 18.p.). 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

15. Par nekustamā īpašuma ,,Krasti”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma ,,Ezeriņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

17. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās – 

Deputāti Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba 

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

Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova. 

 

 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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Nepiedalās:  

Māris Baltiņš – atvaļinājumā; 

Jānis Ročāns – atvaļinājumā; 

Anna Broka – attaisnoti.  

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko    – izpilddirektors; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja;  

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Ineta Eberharde  – nekustamā īpašuma galvenā nodokļu speciāliste. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina darba kārtību papildināt 

ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

18. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

19. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 6, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

22. Par jaunu amata štatu vietu izveidošanu Liepas pamatskolā. 

23. Par valsts karoga pacelšanu. 

24. Par pašvaldības SIA ”Priekuļu novada namu apsaimniekotājs” izveidošanas apturēšanu 

25. M.C. iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līguma 

atjaunošanu. 

26. A.O. iesnieguma izskatīšana par iznomāto zemes gabalu nodošanu apakšnomā. 

27. V.V. iesnieguma izskatīšana par būves īpašuma “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

iznomāšanu. 

 

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

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

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Priekuļu novada 2017.gada pārskata apstiprināšanu. 

2. Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu absolventiem 2018.gadā 

Priekuļu novadā. 

3. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu M.J. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām personām. 

6. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Muižas iela 5”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

7. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņi’, Liepa, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu. 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.K. 

9. Par I.J. izslēgšanu no Palīdzības reģistra. 

10. Par atteikumu uzņemt I.U. Palīdzības reģistrā. 

11.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  E.S. 
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12. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā (prot.Nr.5, 18.p.). 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

15. Par nekustamā īpašuma ,,Krasti”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma ,,Ezeriņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

17. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

28. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

29. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 6, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

32. Par jaunu amata štatu vietu izveidošanu Liepas pamatskolā. 

33. Par valsts karoga pacelšanu. 

34. Par pašvaldības SIA ”Priekuļu novada namu apsaimniekotājs” izveidošanas apturēšanu. 

35. M.C. iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līguma 

atjaunošanu. 

36. A.O. iesnieguma izskatīšana par iznomāto zemes gabalu nodošanu apakšnomā. 

37. V.V. iesnieguma izskatīšana par būves īpašuma “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

iznomāšanu. 

 

1. 

Par Priekuļu novada 2017.gada pārskata apstiprināšanu 

(ziņo:I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada 2017.gada pārskata apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu „Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī 

saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu 

„Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī”,  Priekuļu novada domes Finanšu 

komitejas 2018.gada 24.maija (protokols Nr.5, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte 

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

Apstiprināt Priekuļu novada 2017.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 

Bilances kopsumma 31.12.2017.   EUR 22 791 344 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts EUR 289 711   

 

 

2. 

Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu 

absolventiem 2018. gadā Priekuļu novadā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata jautājumu par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu 

absolventiem 2018. gadā Priekuļu novadā. 
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Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvārī apstiprināto Kārtību 

„Vienreizējas stipendijas par augstiem mācību sasniegumiem piešķiršanai vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu absolventiem Priekuļu novadā”, vispārizglītojošo skolu ieteikumiem un 

Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija (protokols Nr.5, p.2) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte 

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

1. Izmaksāt vienreizējas stipendijas Priekuļu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem 

(Stipendiju saņēmēju saraksts pielikums) no šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem 2770,00 (divi 

tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) euro apmērā.   

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 

 

 

3. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu M.J. 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata M.J. 2018.gada 10.maija iesniegumu (reģ. 10.05.2018. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr. 3-9/2018-1101) ar lūgumu piešķirt ikmēneša pabalstu divu minimālo algu 

apmērā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Republikas pilsētu domes 

un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ pantu un ņemot vērā Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija (protokols Nr.5, p.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte 

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

1. Piešķirt M.J. ikmēneša pabalstu, kura apmērs ir starpība starp divām minimālām 

mēnešalgām un piešķirto vecuma pensiju no līdzekļiem, kas plānoti novada deputātu darba 

atlīdzībai.  

2. Ikmēneša pabalstu piešķirt no vecuma pensijas piešķiršanas brīža. 

3. Ieturēt nodokļus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajai kārtībai. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba) 

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

 

 

4.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 61.daļā noteikts, ka nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja 

piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR.  

Minētā likuma 25.panta pirmās daļas  5.punktā noteikts, ka nodokļu parādu dzēš, ja 

nodokļu maksātājam ir likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 61. daļā paredzētajā 

gadījumā, triju gadu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās  nav pieņemts lēmums par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu. 

Tā kā divi iepriekš minētie kritēriji izpildās sarakstā pievienotajiem nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem, tad pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo 

daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gasda 24.maija (protokols 

Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta septīto daļu,   

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

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

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

nolemj: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 36.52 EUR,  nokavējuma naudu 26.62 

EUR,  kopā 63.14 (sešdesmit trīs eiro 14 centi) saskaņā ar pievienoto sarakstu. 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot galvenajai nekustamā īpašuma nodokļa speciālistei 

Inetai Eberhardei. 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām personām 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām 

personām. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmā un trešā daļa paredz, ka pašvaldība 

var dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu fiziskai personai, viņa nāves gadījumā, ja nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,  

nokavējuma naudas.  Tas attiecināms uz sarakstā iekļautajiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem, jo pārbaudot informāciju kadastra reģistrā un Valsts Zemesgrāmatā konstatēts, ka 

šiem nodokļu maksātājiem nepieder nekustamais īpašums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmo un trešo daļu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija 

(protokols Nr.5) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 135.26 EUR un nokavējuma naudu 

71.19 EUR,  kopā 206.45 EUR (divi simti seši eiro 45 centi) saskaņā ar pievienoto sarakstu. 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot galvenajai nekustamā īpašuma nodokļa 

speciālistei Inetai Eberhardei. 

 

 

6. 

Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Muižas iela 5”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

        Pēc dzīvokļu īpašnieku ierosinājuma konstatēts, ka nekustamā īpašuma “Muižas iela 5”, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas dokumentos, nav pareizi noteikta 

nedzīvojamo telpu kopējā platība un līdz ar to dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kā arī 

kopīpašuma domājamās daļas un domājamās daļas no zemes. 

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

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

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

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

1. Apstiprināt formu F11 nekustamajam īpašumam “Muižas iela 5”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā ( skat.pielikumā). 

2. Lūgt Valsts zemes dienestu veikt datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Muižas iela 5”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz apstiprināto formu F11. 

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

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 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 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. 

 

 
7. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņi’, Liepa, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.L., “personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – “adrese”, 

15.08.2017. atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 15.08.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-

951) ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Priekuļu 

novada, Liepas pagastā, Liepā,  “Ziedoņi”, kas sastāv no zemes vienības ar “kadastra 

apzīmējums”, uz kuras atrodas S.L. piederošas ēkas un par kuru Priekuļu novada pašvaldība ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu ar S.L. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu, S.L. 2017.gada 15.augusta atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba 

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

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

nolemj: 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ziedoņi”, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, reģistrētu Liepas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. , fiziskai personai S.L. “personas kods”, dzīvojošai 

“adrese”. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņi”, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”,  

nosacīto cenu  2 221,00 EUR un slēgt pirkuma līgumu ar S.L. 

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

sagatavot pirkuma līguma projektu par 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu. 

4. S.L. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.2 uz divām lapām. 
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8. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.K. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

        Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza N.K. (reģistrēts 2018.gada 23.aprīlī Liepas pagasta 

pārvaldē) par R.K., “personas kods”, deklarētās dzīvesvietas “adrese”, ziņu anulēšanu un klāt 

pievienotos dokumentus: izdruka no Zemesgrāmatu nodaļas par īpašuma piederību, 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt R.K., “personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu “adrese” ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

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

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

 

 

9. 

Par I. J. izslēgšanu no Palīdzības reģistra 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.J., “personas kods”, 2016.gada 29.septembra iesniegumu 

(reģ.Nr.J-970) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar I.J. lietu saistītos apstākļus, un pamatojoties 

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

risināšanā Priekuļu novadā” 8., 20., 20.4.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

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

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

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

1. Izslēgt I.J., “personas kods”, no Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistra. 

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

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

 

 

10. 

Par atteikumu uzņemt I.U. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar I.U. 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars 
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Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt I.U., “personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

11. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  E.S. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2018.gada 19. aprīlī saņemto iesniegumu Reģ.Nr.3-

9/2018-713 no mājokļa īpašnieka J.T. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  E.S., 

“personas kods”, “adrese”.  

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt E.S., “personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu  “adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

 

 

12. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2018.gada 26.aprīļa lēmumā (prot.Nr.5, 18.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada uzklausa Priekuļu novada teritorijas plānotāja Jura Pētersona 

ziņojumu par nepieciešamību grozīt Priekuļu novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmuma 

(prot.Nr.5, 18.p.) „Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Upmaļi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu” 4.1.punktu. 

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

PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba 

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

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

nolemj: 

1. Priekuļu novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā (prot.Nr.5, 18.p.) 4.1.punktu izteikt 

sekojošā redakcijā: 
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„Uz atdalītās zemes vienības esošajām būvēm ar “kadastra apzīmējums”, “kadastra 

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

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

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

3. Lēmumu nosūtīt SIA ,,GVB” Gundaram Vaļģim, gundarsv@inbox.lv, A.K., “adrese”, 

un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā, LV–4201. 

 

 

13. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata B.M., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 2018.gada 19.aprīļa 

iesniegumu (reģ. 21.04.2018. ar Nr.3-9/2018-749), par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības 

projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”), sadalot zemes vienību ar “kadastra 

apzīmējums” trīs daļās, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus, saskaņā ar grafiskajā 

pielikumā norādīto. 

2. No jauna izveidotie nekustamie īpašumi sastāv no neapbūvētām zemes vienībām. 

Atdalīto zemes vienību platība orientējoši 12.1ha un 5.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

3. Atlikusī zemes vienības daļa un būves uz tās saglabā nosaukumu ,,Pravarņas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Zemes vienības platība orientējoši 1.5ha, vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

4. Nekustamajā īpašumā ietilpstošā, neapbūvētā zemes vienība ar “kadastra apzīmējums”  

veido jaunu nekustamo īpašumu, ar kopējo platību 7.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

5. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

5.1. projektā paredzēt piekļūšanu no pašvaldības ceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības 

likumam; 

5.2. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju. 

6. No jauna izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem nosaukumus apstiprina vienlaicīgi 

ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”. 

7. Zemes lietošanas mērķus zemes vienībām, apstiprina saskaņā ar Latvijas Republikas 

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

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

vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz trīs lapām. 
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14. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Dukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata S.G., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 2018.gada 26.aprīļa iesniegumu 

(reģ.26.04.2018. ar Nr.3-9/2018-892) par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dukuļi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”  sadalīšanu, atdalot 

neapbūvētu zemes vienību orientējoši 2.9ha platībā.  

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, Arnis 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Dukuļi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”), paredzot sadalīt īpašumā ietilpstošo zemes vienību ar 

“kadastra apzīmējums”  divās atsevišķās zemes vienībās, atbilstoši pievienotajai shēmai. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās, neapbūvētās zemes vienības platība orientējoši 2.6ha, 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 īpašumā ietilpstošās 

zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”  un atdalītās, neapbūvētās zemes vienības, 

paredzēt jaunu nosaukumu, ko apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības 

projektu; 

2.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no jauna izveidotajām zemes vienībām 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

3. Apbūvētajai zemes vienībai saglabājas nosaukums ,,Dukuļi”, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads;  

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

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

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma ,,Krasti”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata A.B., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 2018.gada 23.aprīļa 

iesniegumu (reģ. 23.04.2018. ar Nr.3-9/2018-811) par nekustamā īpašuma ,,Krasti”, Priekuļu 

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”, 
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atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, 

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

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

nolemj: 

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

Nr.”), neapbūvētas zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”  un “kadastra apzīmējums”. 

2. No jauna izveidoto nekustamo īpašumu, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar “kadastra apzīmējums”, pēc atbilstoša atsavināšanas līguma noslēgšanas paredzēts 

pievienot nekustamajam īpašumam „Tīrumi”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, ar “kadastra 

Nr.”: 

2.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 11.7ha, 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 apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Silavidi”, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads: 

3.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 4.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar “kadastra apzīmējums”, saglabājas nosaukums ,,Krasti”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

4.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 51.9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma ,,Ezeriņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA ,,AgDev 2”, juridiskā adrese Valmieras iela 20A, 

Cēsis, Cēsu novads, 2018.gada 19.aprīļa iesniegumu (reģ. 19.04.2018. ar Nr.3-9/2018-724) par 

nekustamā īpašuma ,,Ezeriņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”) sadalīšanu, 

un E.G., deklarētā dzīvesvieta “adrese” 2018.gada 19.aprīļa iesniegumu (reģ. 19.04.2018. ar 

Nr.3-9/2018-723) par atdalītās zemes vienības nosaukuma maiņu un pievienošanu nekustamajam 

īpašumam ,,Graviņas”, Veselavas 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, Arnis Melbārdis, 

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

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

nolemj: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ,,Ezeriņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(“kadastra Nr.”), apbūvētu zemes vienību ar “kadastra apzīmējums”  un palīgceltni ar “kadastra 

apzīmējums” uz tā. 

2. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības 

ar “kadastra apzīmējums”  un palīgceltnes ar “kadastra apzīmējums”, piešķirt nosaukumu 

„Graviņas”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 0.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atdalīto nekustamo īpašumu, kurš sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar 

“kadastra apzīmējums”  un palīgceltnes ar “kadastra apzīmējums”, pievienot nekustamajam 

īpašumam „Graviņas”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads. 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas zemes vienības, ar 

“kadastra apzīmējums”  un divām palīgceltnēm, ar “kadastra apzīmējums”  un “kadastra 

apzīmējums” , saglabājas nosaukums ,,Ezeriņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 12.2ha; 

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.10 uz divām lapām. 

 

 

17. 

Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata Amatas novada pašvaldības 2018.gada 15.maija vēstuli Nr.3-9/2018/256 

(reģ. 16.05.2018. ar Nr.3-4/2018-1229) par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vēra Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 

(turpmāk – Likums) 11.panta devīto daļu, izpildot Likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktā 

noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikumu un sastāvu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

(Nolikums pielikumā) 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda 

Veidenbauma iela 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 
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1. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.10., 

p.12.1.) pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu – Eduarda Veidenbauma 

iela 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.” nodots atsavināšanai 

izsolē. 

2. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko 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.  

Sēdes laikā izpilddirektors F.Puņeiko lūdz atlikt jautājuma izskatīšanu, lai veiktu 

nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atkārtotu novērtēšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

21.panta 17.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Eduarda 

Veidenbauma iela 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 4, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, novērtējuma saņemšanas sagatavot izsoles noteikumus.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 6, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 

6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

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

p.12.2.) pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu – Eduarda Veidenbauma 

iela 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.” nodots atsavināšanai 

izsolē. 

2. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko 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.  

Izpilddirektors F.Puņeiko lūdz atlikt jautājuma izskatīšanu, lai veiktu nekustamā īpašuma 

Eduarda Veidenbauma ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, novērtējumu, jo ir 

mainījušās cenas un pēdējais vērtējums veikts 2017.gada septembrī. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

21.panta 17.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atlikt jautājuma par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Eduarda 

Veidenbauma iela 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 6, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, novērtējuma saņemšanas sagatavot izsoles noteikumus.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

20. 

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

novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 

22, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, atkārtotas izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

1. 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. 

2. Izsole notika 2018.gada 16.maijā un beidzās bez rezultāta. 

3. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko uzdots izstrādāt atkārtotas 

izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

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

nosaka, ka izsoles noteikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

 

Izpilddirektors F.Puņeiko lūdz atlikt jautājuma izskatīšanu, lai veiktu nekustamā īpašuma 

Eduarda Veidenbauma ielā 22, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, novērtējumu, jo ir 

mainījušās cenas un pēdējais vērtējums veikts 2017.gada septembrī. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

21.panta 17.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Eduarda 

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

noteikumu apstiprināšanu.  
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 22, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 22, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, novērtējuma saņemšanas sagatavot izsoles noteikumus.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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21. 

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

atkārtotas izsoles noteikumu pastiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

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

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

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

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

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

2. Izsole notika 2018.gada 16.maijā un beidzās bez rezultāta. 

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

izstrādāt atkārtotas izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

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

nosaka, ka izsoles noteikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

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

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

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

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, 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.”, atkārtotas izsoles noteikumus. (Izsoles 

noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

22. 

Par jaunu amata štatu vietu izveidošanu Liepas pamatskolā 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās A.Tīdemanis, E.Stapulone) 

 

Dome izskata Liepas pamatskolas 2018.gada 23.maija vēstuli Nr.1-19/3 (reģ. 24.05.2018. 

ar Nr.3-4/2018-1359) par amata vienību izveidošanu Liepas pamatskolā.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Priekuļu novada domes 2018.gada 22.februāra sēdes 

lēmumu “Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādes Mārsnēnu pamatskolas likvidāciju, 

to pievienojot Liepas pamatskolai” (protokols Nr.3, p.43), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace 

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte 

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

1. Ar 2018.gada 1.jūniju izveidot šādas štata vietas Liepas pamatskolā: 
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2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2017.gada 26.janvāra sēdē, protokols Nr.1, 

p.28, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 29.06.2017. sēdē, 

protokols Nr.8, p.10, 23.11.2017. sēdē, protokols Nr.13, p.55).  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

23. 

Par valsts karoga pacelšanu  

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

 Domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

D.Kalniņa informē, ka saņemti Priekuļu novada iedzīvotāju priekšlikumi un J.L., dzīvesvietas 

adrese - “adrese”, iesniegums (reģ. 14.05.2018. ar Nr.3-9/2018-1184) ar ierosinājumu Cēsu 

kauju gadadienā 22.jūnijā Priekuļu novadā pie dzīvojamām mājām un biroju ēkām pacelt 

Latvijas valsts karogu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Cēsu kauju izšķirošie notikumi 

risinājās Priekuļu novada Liepas, Veselavas, Mārsnēnu un Priekuļu pagastos. 

Likums “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” Cēsu kauju gadadienu 22. jūniju ir 

noteicis par „Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kauju atceres dienu)”. 

Igaunijā 23. jūnijs – Uzvaras diena – ir noteikta par Valsts svētku dienu. 

Latvijas valsts karoga likuma 7. Pants pašvaldībām paredz tiesības noteikt gadījumus, kad 

lietojams valsts karogs. 

Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 

23.maija (protokols Nr.10) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt, ka Cēsu kauju gadadienā 22.jūnijā Priekuļu novadā pie dzīvojamām mājām 

un biroju ēkām paceļams Latvijas valsts karogs. 

2. Aicināt Priekuļu novada iedzīvotājus, iestādes, organizācijas un uzņēmumus Cēsu 

kauju gadadienā 2018. gada 22. jūnijā, kā arī turpmākajos gados 22. jūnijā pie dzīvojamām 

mājām un biroju ēkām pacelt Latvijas valsts karogu. 

3. Aicinājumu publicēt mājas lapā www.priekuli.lv un novada laikrakstā “Priekuļu 

vēstis”  

 

 

 

 

 

 

Iestāde 
Amata 

nosaukums 

Saime (apakšsaime), līmenis, 

mēnešalgu grupa 

Vienādo 

amatu skaits 

Maksimālā 

mēnešalga 

euro 

Liepas 

pamatskola 

Autobusa 

vadītājs 

41. Transportlīdzekļa vadīšana 

(III) 7.mēnešalgu grupa 

1 
996 

Pirmsskolas 

skolotāja palīgs 

29. Pedagoģijas darbības 

atbalsts (I) 4.mēnešalgu grupa 

2 
705 

Dārznieks 13. Fiziskais un kvalificētais 

darbs (IIA) 

2.mēnešalgu grupa 

1 

530 

http://www.priekuli.lv/
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24. 

Par pašvaldības SIA ”Priekuļu novada namu apsaimniekotājs” izveidošanas apturēšanu 

(ziņo: S.Orehova, izsakās: F.Puņeiko, D.Kalniņa, A.Melbērdis, J.Mičulis, E.Stapulone) 

 

 Dome izskata jautājumu par pašvaldības SIA “Priekuļu novada namu apsaimniekotājs” 

izveidošanas apturēšanu. 

 Deputāte, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja S.Orehova informē, ka 2017.gada 

25.maijā tika pieņemts lēmums par Priekuļu novada komunālās saimniecības reorganizācijas 

plāna izstrādi ar mērķi izveidot Priekuļu novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu “Priekuļu 

novada namu apsaimniekotājs”.  

Pašvaldības kapitālsabiedrība līdz šim laikam nav izveidota un ir priekšlikums izskatīt 

iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nodot apsaimniekošanā kādam jau izveidotam 

uzņēmumam. 

SIA “CDzP” izteikusi priekšlikumu apvienotā komiteju sēdē prezentēt daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju apsaimniekošanu Cēsīs un citās administratīvajās teritorijās.  

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

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

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

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

1. Apturēt pašvaldības SIA “Priekuļu novada namu apsaimniekotājs” izveidošanu. 

2. Izskatīt iespējas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodot kādam jau 

izveidotam uzņēmumam. 

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

   

25. 

M.C. iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līguma 

atjaunošanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.C., “personas kods”, 2018.gada 27.aprīļa iesniegumu 

(reģ.27.04.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-911) par neapdzīvojamo telpu un 

materiālu nomas līguma atjaunošanu.  

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 un 92.punktu, 
atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, 

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

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

nolemj:  

1. Slēgt neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līgumu ar M.C., “personas kods”, 

deklarētā adrese “adrese”, noslēgto nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 10,32 m2 , nodarbību 

telpai Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, uz 

iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu no 2018.gada 01.septembra līdz 2019.gada 31.maijam. 

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

 

 

26. 

A.O. iesnieguma izskatīšana par iznomāto zemes gabalu nodošanu apakšnomā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.O., “personas kods”, 2018.gada 20.aprīļa iesniegumu 

(reģ.24.04.2018. Mārsnēnu pagasta pārvaldē Nr.3-9/2018-826) par zemes gabalu ar “kadastra 

apzīmējums”  kopplatībā 7,4 ha,  ar “kadastra apzīmējums” kopplatībā  8,6 ha, ar “kadastra 

apzīmējums” kopplatībā  1,7 ha, nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai “Vecpenguri”.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 

noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atļaut A.O., “personas kods”,  nodot apakšnomā zemnieku saimniecībai 

“”Vecpenguri”, reģistrācijas Nr. 49501005028, juridiskā adrese “Penguri”, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads, zemes vienību ar “kadastra apzīmējums” kopplatībā 7,4 ha, zemes vienību ar 

“kadastra apzīmējums”  kopplatībā  8,6 ha, zemes vienību ar “kadastra apzīmējums” kopplatībā  

1,7 ha. 

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

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

 

 

27. 

V.V. iesnieguma izskatīšana par būves īpašuma “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, iznomāšanu 

(ziņo I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.V., “personas kods”, 2018.gada 3.maija iesniegumu 

(reģ.03.05.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-968) ar lūgumu iznomāt nekustamo 

īpašumu “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no būves ar “kadastra 

apzīmējums”. 

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, 56.punktu un 57.punktu, 

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

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

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

nolemj: 

1. Iznomāt V.V., “personas kods”, nekustamo īpašumu “Bērzi”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, “kadastra apzīmējums”, kas sastāv no būves ar “kadastra apzīmējums”, no 

2018.gada 01.jūnija. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 31.maijam. 
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3. Nomas maksu noteikt 7,89 EUR mēnesī un PVN 21% - 1,66 EUR, kopā ar PVN 9,55 

EUR. 

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

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

6. Lēmums zaudē spēku, ja līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma paziņošanas 

dienas.  

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

8. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

 
 

Sēdi beidz plkst.15.40 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


