
 

 

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 28.jūnijā          Nr.7 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:05 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības  2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

2. Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Ikgadējo 

ieviešanas uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu. 

3. Par Priekuļu  novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2023. gadam nodošanu 

publiskajai apspriešanai. 

4.  Par Priekuļu novada pašvaldības Personu datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu. 

5. Par Priekuļu novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.  

6. A. Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

7. D. N. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

8. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalmes’, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu. 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. un K.S. 

10. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā L.L. 

11. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā S.R. 

12. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu M.B. 

13. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 10.p.). 

14. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Birzmaļi” un „Vidus Birzītes”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

15. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Milagro”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

16. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

17. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu zemes vienības V.Skubiņa ielā 14, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļai. 

18. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.  

19. Par pļaušanas izcenojumiem. 

20. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu. 

21. Valsts augu aizsardzības dienesta iesnieguma izskatīšana par garāžu nomu Dārza ielā 11C, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas algu 

grāmatvede Dace Ikauniece. 

 

Piedalās – 

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

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

Sarmīte Orehova. 

 

 

Nepiedalās:  

Baiba Karlsberga  – atvaļinājumā; 

Jānis Ročāns   – atvaļinājumā; 

Ināra Roce   – atvaļinājumā.  

 

Pašvaldības darbinieki:  

Ralfs Saļmo     – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja;  

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Anna Rakule  – Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina darba kārtību papildināt 

ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

22. Par mērķa finansējuma grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada budžetā. 

23. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 21-29, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-49, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

25. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu zemes vienības Muižas ielā 10, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļai. 

26. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Tālītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

 

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

Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības  2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

2. Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Ikgadējo 

ieviešanas uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu. 

3. Par Priekuļu  novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2023. gadam nodošanu 

publiskajai apspriešanai. 

4. Par Priekuļu novada pašvaldības Personu datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu. 

5. Par Priekuļu novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumu 

apstiprināšanu.  

6. A.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

7. D. N. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

8. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalmes’, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu. 
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9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. un K.S. 

10. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā L.L. 

11. Par atteikumu uzņemt Palīdzības reģistrā S.R. 

12. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu M.B. 

13. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 

10.p.). 

14. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Birzmaļi” un „Vidus Birzītes”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

15. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Milagro”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

16. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

17. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu zemes vienības V.Skubiņa ielā 14, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļai. 

18. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.  

19. Par pļaušanas izcenojumiem. 

20. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu. 

21. Valsts augu aizsardzības dienesta iesnieguma izskatīšana par garāžu nomu Dārza ielā 

11C, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

22. Par mērķa finansējuma grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada budžetā. 

23. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 21-29, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-49, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 

25. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu zemes vienības Muižas ielā 10, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļai. 

26. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Tālītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības  2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, 72.pantu, kas nosaka, ka dome nodrošina 

gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu, likuma par budžeta un 

finanšu vadību 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu. (Pārskats 

pielikumā.) 

2. Publicēt pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. 
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2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Ikgadējo 

ieviešanas uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

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

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

2021.gadam. Pamatojoties uz attīstības programmas “Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 

kārtība” ir sagatavots Priekuļu novada attīstības programmas uzraudzības ziņojums Nr.2 par 

2017.gadu.  

Uzraudzības ziņojumā ir iekļauta informācija par veiktajām aktivitātēm, par Rīcības un 

Investīciju plāna izpildes progresu un secinājumi. 

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

Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

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

novada dome nolemj: 

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

Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.2) saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.- 2021. gadam Ikgadējo 

ieviešanas uzraudzības ziņojumu par 2017.gadu ievietot pašvaldības mājas lapā www.priekuli.lv. 

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

 

 

3. 

Par Priekuļu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2023. gadam nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

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

 

A. Rakule informē, ka laika periodā no 2016. gada septembra līdz 2018. gada aprīlim 

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības 

„Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” sadaļā apstiprinātā 

projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061) ietvaros 

tika izstrādāts stratēģiskās plānošanas dokumenta projekts ,,Priekuļu novada Jaunatnes politikas 

stratēģija 2019 - 2023”. Stratēģijas izstrāde veikta, pamatojoties uz likumu „Jaunatnes likums”, 

kas spēkā esošs no 01.01.2009., kā arī ņemot vērā Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un Priekuļu novada attīstības programmu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu 

Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.2. punktu, 7.3. punktu, 

10.1. punktu, un saskaņā ar 2018. gada 28.jūnija Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes 

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

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot dokumenta projektu ,,Priekuļu novada Jaunatnes politikas stratēģija 2019-2023” 

publiskajai apspriešanai. 

2. Informāciju par publisko apspriešanu publicēt novada informatīvajā izdevumā 

“Priekuļu novada vēstis”, interneta mājas lapā www.priekuli.lv un izvietot pagastu pārvaldēs. 

3. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 30 dienas. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas 

vadītājas pienākumu izpildītāja Anna Rakule. 
 

 

http://www.priekuli.lv/
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4.  

Par Priekuļu novada pašvaldības Personu datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības Personu datu apstrādes 

noteikumu apstiprināšanu. 

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

41.panta 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumus. (Noteikumi 

pielikumā) 

 

 

5. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības Informācijas sistēmas 

lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

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

41.panta 2.punktu. atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumus. 

(Noteikumi pielikumā) 

 

 

6. 

A.Z. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.Z., “personas kods” , 2018.gada 05.jūnija iesniegumu 

(reģ.05.06.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-1522) par zemes nomas līguma 

pagarināšanu zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” daļas 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

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

“kadastra apzīmējums”, ar nosaukumu “Pagasta zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  2,9 

ha platībā iznomāšanu no 2018.gada 1.janvāra. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar iepriekšējā nomas līguma nosacījumiem -1,5% no 

zemes kadastrālās vērtības gadā. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līgumu.  
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5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes 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 (administratīvais akts)  pielikumā Nr.2 uz divām lapām. 

 

 
7. 

D.N. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.N., “personas kods”, 2018.gada 01.jūnija iesniegumu 

(reģ.01.06.2018. Priekuļu novada pašvaldības Mārsnēnu pagasta pārvaldē Nr.3-9/2018-1467) par 

zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienībai ar “kadastra apzīmējums”, “Lejas Fermas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.  

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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

1. Pagarināt D.N., “personas kods”,  nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 

“kadastra apzīmējums”, ar nosaukumu “Lejas Fermas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  1,4 

ha platībā iznomāšanu no 2018.gada 23.jūlija. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 22.jūlijam. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar likumā noteikto – 0,5 % no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes 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 (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz divām lapām. 

 

 

8. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalmes’, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.R., “personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – “adrese”, 

pilnvarotās personas A.R. 18.05.2017. atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 18.05.2017. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.R-521) ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu Priekuļu novada, Veselavas pagastā, “Kalmes”, kas sastāv no zemes 

vienības ar “kadastra apzīmējums”, uz kuras atrodas D.R. piederošas ēkas un būves. 

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, Dzintara Rancāna pilnvarotās personas Aivja Rancāna 2017.gada 

18.maija atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris 
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Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kalmes”, Veselavas pagastā, 

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

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ……., fiziskai personai D.R., “personas kods”, 

dzīvojošam “adrese”.  

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

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

nosacīto cenu  3 021,00 EUR un slēgt pirkuma līgumu ar D.R. 

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

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

4. D.R. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

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

 

 

9. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K., K.S. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

        Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza S.S. (reģistrēts 2018.gada 22.maijā Nr.3-9/2018-1319 

Liepas pagasta pārvaldē) par A.K., “personas kods”, K.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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Anulēt A.K., “personas kods”, un K.S., “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.5 uz divām lapām. 

 

 

10. 

Par atteikumu uzņemt L.L. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar L.L. lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 

13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 

15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, 
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Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt L.L., “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.6 uz divām lapām. 

 

 

11. 

Par atteikumu uzņemt S.R. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.R., “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar S.R. 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 Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt S.R., “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.7 uz divām lapām. 

 

 

12. 

Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

M.B. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.B., “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar M.B. lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.9.punktu,  atklāti 

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

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

1. Reģistrēt M.B., “personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.9.  

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar M.B., “personas kods”, par vienistabas dzīvokļa 

Pāvila Rozīša ielā 6-68, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 18,5 m2 un 

kopējo platību 18,5 m2 izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 

gadiem. 

3. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 
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4. Piekrist, ka M.B., “personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

Pāvila Rozīša ielā 6-68, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Uzdot Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I.Ulmanei 

sagatavot īres līguma projektu. 

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Satpuloni parakstīt īres līgumu. 

7. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8. Lēmums zaudē spēku, ja M.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

 

13. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2017.gada 23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 10.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata J.K., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, kuru pārstāv K. K., 

pamatojoties uz universālpilnvaru reģ.Nr.2418, iesniegumu (05.06.2018., reģ.Nr.3-9/2018-1527) 

par nepieciešamību papildināt Priekuļu novada domes 2017.gada 23.oktobra lēmumu 

(prot.Nr.12, 10.p.) „Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi” un 

,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”. 

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

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

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Priekuļu novada domes 2017.gada 23.oktobra lēmumu (prot.Nr.12, 10.p.) papildināt ar 

sekojošiem punktiem: 

,,2.7. Nekustamajā īpašumā ,,Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

ietilpstošajām, neapbūvētajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus, kurus apstiprina 

vienlaicīgi ar zemes ierīcības projektu; 

2.8. Projektā paredzēt nodrošināt piekļuvi visām nekustamajā īpašumā ietilpstošajām zemes 

vienībām no valsts autoceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam ;”; 

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

3. Lēmumu nosūtīt J.K., “adrese”, un  biedrībai ,,Vidzemes Aeroklubs”, ,,Lidlauks”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126. 

 

 

14. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem 

„Birzmaļi” un „Vidus Birzītes”, Veselavas 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 Initas Upenas elektroniski 

iesūtītu iesniegumu (19.06.2018., Nr.3-4/2018-1712), par zemes ierīcības projekta 

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

apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 
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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, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace 

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Birzmaļi” un „Vidus 

Birzītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, pārkārtojot zemes vienību savstarpējo robežu, 

neveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

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

tā, saglabājas nosaukums un adrese: „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes vienības platība 1.9585ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

tās, saglabājas nosaukums un adrese: „Vidus Birzītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes vienības kopējā platība 3.6840ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Milagro”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata zemes ierīkotāja Gundara Vaļģa, elektroniski iesūtītu iesniegumu 

(23.05.2018., Nr.1356), par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Milagro”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu, un J.P., dzīvojošas “adrese”, un I.Č., dzīvojoša 

“adrese”, iesniegumu (31.05.2018., Nr.3-9/2018-1441) par nosaukuma 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 -12 

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

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

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

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

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

izveidojot divas neapbūvētas zemes vienības. 

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

nosaukumu „Ariannas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes vienības platība 0.2071ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 
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3. Zemes vienībai – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar “kadastra apzīmējums”, saglabājas 

nosaukums „Milagro”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes vienības platība 0.2071ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz trīs lapām. 

 

 

16. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata zemes ierīkotājas Vitas Važas, elektroniski iesūtītu iesniegumu 

(14.06.2018., Nr.3-9/2018-1659), par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Vecgaiļi”, 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, 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, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace 

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

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

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

pagastā, Priekuļu novadā, saskaņā ar kuru zemes vienība ar “kadastra apzīmējums”  ir sadalīta 

divās zemes vienībās, izveidojot divus atsevišķus nekustamos īpašumus. 

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

apzīmējums”, piešķirt nosaukumu „Vecgaiļu zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 5.12ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv 

no vienas zemes vienības – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar “kadastra apzīmējums”: 

3.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 5.11ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

5. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.11 uz trīs lapām. 

 

 

17. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienības 

V. Skubiņa ielā 14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļai 
(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata P.P., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, iesniegumus (19.04.2018., 

Nr.3-9/2018-710, 24.05.18., Nr.3-9/2018-1363) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
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noteikšanu zemes vienības V. Skubiņa ielā 14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ar 

“kadastra apzīmējums”, daļai.  

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

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtību” 7.punktu, un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu, atklāti 

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

Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā V. Skubiņa ielā 14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, (“kadastra Nr.”) ietilpstošās zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” daļai – 0.28ha, 

vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Zemes vienības daļai apstiprināt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme  (0601). 

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

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

 

 

18. 

Par finansējumu Biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība” 

(ziņo: E.Stapulone) 
 

Priekuļu novada dome iepazinusies ar Finanšu komitejas 2018. gada 25. jūnija lēmumu 

(protokols Nr.6), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” lūgumu un piešķirt 

finansējumu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai 

Latvijas politiski represēto personu salidojumā 2018.gada 25.augusttā Ikšķilē.  

2. Finansējumu piešķirt no 2018.gada plāna “līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.  

3. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

 

19. 

Par pļaušanas izcenojumiem 

(ziņo: S.Orehova) 

 

Dome uzklausa deputāti, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju S.Orehovu par 

pļaujmašīnas pakalpojuma maksas noteikšanu. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2018.gada 21.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Ar 2018.gada 1.jūliju apstiprināt šādus izcenojumus, bez pievienotās vērtības nodokļa: 

1.1. pļaušanai ar traktoru Belarus 320.4  - EUR 37.89 par vienu hektāru; 

1.2. pļaušanai ar traktoru Valtra vai Belarus - EUR 35.58 par vienu hektāru; 

1.3. pļaušanai ar HUSTLER pļaujmašīnu -  EUR 10.63 par vienu stundu; 
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1.4. pļaušanai ar trimmeri  - EUR 0.072 par vienu kvadrātmetru; 

1.5. dzīvžogu cirpšanai ar dzīvžogu šķērēm EUR 0.12 par vienu kvadrātmetru; 

1.6. nocirpto zaru savākšana  - EUR 2.43 par 50 kvadrātmetriem; 

1.7. nocirpto zaru aizvešana - EUR 11.70 par  vienu stundu. 

2. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 

 

20. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu. 

(Ziņo: S. Orehova) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Tautsaimniecības komitejas vadītājas Sarmītes 

Orehovas informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka lai nodrošinātu likuma “Par valsts 

un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā daļā noteiktā pienākuma izpildi 

un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību un saskaņā ar likuma “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, pašvaldības pienākums ir 

pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu 

īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.  

Pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai 

vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā privatizēta 

ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem. Pienākums pārvaldīt 

dzīvojamo māju pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, 

bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar likuma 51.panta otro daļu.  

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ir noteikti pieci dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

principi:  

1) pārvaldīšanas procesa nepārtrauktība;  

2) optimālu pārvaldīšanas metožu izvēle;  

3) dzīvojamās mājas apkārtējās vides saglabāšana un uzlabošana;  

4) indivīda drošības vai veselības aizskāruma nepieļaujamība; 

5) dzīvojamās mājas kvalitātes saglabāšana. 

 Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver obligāti veicamās darbības un citas pārvaldīšanas 

darbības. 

Šobrīd pašvaldība apsaimnieko visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās visi dzīvokļi 

pieder pašvaldībai un mājas, kuras pēc privatizācijas pabeigšanas nav nodotas dzīvokļu 

īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku uz savstarpēja līguma pilnvarotai personai.  

Tā kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana nav pašvaldības autonomā funkcija, 

apvienotās komitejas izskatīja iespēju risināt jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas nodošanu dzīvokļu īpašniekiem vai pilnvarotai personai.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, efektīvu pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

pārvaldīšanu, 2018. gada 18. jūnijā Apvienotajā komiteju sēdē tika pieņemts lēmumprojekts par 

pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma iepirkuma 

procedūras uzsākšanu. 

Pēc iepirkuma rezultāta noskaidrošanas, par to informēt pārējo daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašniekus, aicinot izmantot savas likumā noteiktās dzīvokļa īpašnieka tiesības un 

pienākumu - pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par pārvaldīšanas tiesībām – tās 

uzņemoties pašiem, izveidojot dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību vai biedrību, vai 

noslēdzot kopīpašuma pārvaldīšanas līgumu ar Trešo personu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma par “Par pašvaldībām” 21.panta 

otro daļu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktu, 10.panta trešo 

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

Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

https://likumi.lv/ta/id/35770#p51
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Raudziņa, Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Uzdot Iepirkumu komisijai veikt pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas pakalpojuma iepirkumu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo. 

 

 

21. 

Valsts augu aizsardzības dienesta iesnieguma izskatīšana par garāžu nomu Dārza ielā 11C, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome izskata Valsts augu aizsardzības dienesta, reģistrācijas numurs 

90000042982, 2017.gada 6.novembra iesniegumu Nr. 01-1.5.1.3e/838 (reģ.06.11.2017. Priekuļu 

novada pašvaldībā Nr.2286) ar lūgumu iznomāt piecas garāžas Dārza ielā 11C, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) Nekustamā īpašuma “Dārza iela 11C”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

“kadastra Nr.”, kas sastāv no zemes gabala un ēkas ar “kadastra apzīmējums”, 

īpašnieks ir Priekuļu novada pašvaldība, pamats - 2017.gada 13.novembra pirkuma 

līgums. 

2) Minētā būve ir 19 garāžu bloks, no kurām Valsts augu aizsardzības dienests vēlas 

iznomāt piecas garāžas. 

3) Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka: “Lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”. 

4) Minētā nekustamā īpašuma iznomāšana nav pretrunā pašvaldības interesēm. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace 

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

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

1. Iznomāt Valsts augu aizsardzības dienestam, reģistrācijas numurs 90000042982, 

juridiskā adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006,no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Dārza iela 11C”, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, “kadastra Nr.”, piecas garāžas, kas 

ir būves ar “kadastra apzīmējums” sastāvā, no 2018.gada 01.jūlija. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim. 

3. Nomas maksu noteikt 15,92 EUR un PVN 21% mēnesī par vienu garāžu. 

4. Uzdot jurista palīgam M.Bērziņai 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 juriste I.Jansone.  

8. Lēmumu nosūtīt Valsts augu aizsardzības dienestam uz adresi – Lielvārdes iela 36, 

Rīga,  LV-1006. 

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

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

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

tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  
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22. 

Par mērķa finansējuma grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada budžetā 

(ziņo I. Rumba, R.Saļmo) 
 

Izvērtējot iepirkuma procedūras rezultātu, konstatēts, ka 2018.gadā plānotā finansējuma 

apmērā nevarēs tikt īstenots kapitālais remonts Siltumtrases pārbūvei Rūpnīcas ielā Liepā,  

pamatojoties uz Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018. gada 25. jūnija lēmumu 

(protokols Nr. 6), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Samazināt mērķa finansējumu EUR 113 652 (viens simts trīspadsmit tūkstoši seši 

simti piecdesmit divi euro) “Siltumtrases pārbūve Rūpnīcas ielā Liepā, atzari līdz P.Rozīša ielai” 

(struktūrvienība 061821), finansējumu 2018.gadam novirzīt: 

1.1. Ūdensapgādes tīkla Liepas ciemā izbūvei EUR 36 329 (struktūrvienība 06321); 

1.2. Ūdensapgādes tīkla Muižas iela Priekuļos izbūvei EUR 66 846 (struktūrvienība 

06311); 

1.3. Jumta remontam katlu mājas kurināmā angāra novietnei, Dārza ielā 10 Priekuļos 

EUR 10 477 (struktūrvienība 06181). 

2. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

 

23. 

Par pašvaldības  dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 21-29, Liepa,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā,  nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E. Šīrantes 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder dzīvokļa īpašums, “kadastra apzīmējums”, ar 

409/21497 domājamām daļām no būves un zemes, 40,9 m2 platībā, kas atrodas 

Rūpnīcas ielā 21-29, Liepā, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā.  

2. Dzīvokļa īpašums nostiprināts 27.01.2014. Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļas Liepas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 

3. Dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 21-29, Liepā, 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 regulējumam, publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

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

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

ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

5. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 
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,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, 

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

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 21-29, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

2. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 21-29, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

“kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 21-29, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

novērtējuma saņemšanas, sagatavot izsoles noteikumus.  

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekuļu novada nekustamā īpašuma speciāliste 

L.S.Berovska. 

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

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

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

 

 

24. 

Par pašvaldības  dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-49, Liepa,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā,  nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E. Šīrantes 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder dzīvokļa īpašums, “kadastra apzīmējums”, ar 

278/21903 domājamām daļām no būves un zemes, 27,8 m2 platībā, kas atrodas 

Rūpnīcas ielā 25-49, Liepā, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā.  

2. Dzīvokļa īpašums nostiprināts 29.04.2013. Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļas Liepas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr……. 

3. Dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-49, Liepā, 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 regulējumam, publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

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

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

ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

5. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

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

,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, 

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

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 25-49, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

2. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-49, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

“kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 25-49, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

novērtējuma saņemšanas, sagatavot izsoles noteikumus.  

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekuļu novada nekustamā īpašuma speciāliste 

L.S.Berovska. 

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

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

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

 

25. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu zemes vienības 

Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata SIA ,,Vidzemes betons”, juridiskā adrese Muižas ielā 10, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iesniegumus (28.06.2018., Nr.3-9/2018-1828) par 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības Muižas ielā 10, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ar “kadastra apzīmējums”, daļai. Iesniegumam pievienots 

kadastra kartes fragments ar iezīmētu zemes vienības daļu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(“kadastra Nr.”), sastāvoša no vienas zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, un 

piecām būvēm, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā SIA ,,Vidzemes betons”, 

Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.; 

2. 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 Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību” 7.punktu, 

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

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Nekustamajā īpašumā Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, () 

ietilpstošās zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” daļai – 0.12ha, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes vienību iemērot dabā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Zemes vienības daļai apstiprināt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūves zeme  (1001). 

3. Lēmumu nosūtīt SIA ,,Vidzemes betons”, Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, LV–4126, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, 

LV–4201. 
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26. 

Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Tālītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

        Ir konstatētas neprecizitātes nekustamā īpašuma “Tālītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, privatizācijas dokumentos, nosakot nedzīvojamo telpu kopējo platību un līdz ar to 

dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kā arī kopīpašuma domājamās daļas. 

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

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

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Apstiprināt formu F11 nekustamajam īpašumam “Tālītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā ( skat.pielikumā). 

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

kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Tālītes”, 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. 

 

 
 

Sēdi beidz plkst.15.45 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    D.Ikauniece 

 


