
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv  

 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2018.gada 26.jūlijā          Nr.8 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Darba kārtība: 

1. Par 2018.gada budžeta izpildi. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” izdošanu. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Par 

Priekuļu novada simbolikas lietošanu” izdošanu. 

4. Par Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

5. Par Priekuļu  novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2023. gadam apstiprināšanu. 

6. Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” nolikuma apstiprināšanu. 

7. Nolikuma par apmaksas kārtību medicīnisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādei 

pašvaldībā nodarbinātiem apstiprināšana. 

8. Par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļām. 

9. Par SIA “Liepas parks” atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanu mazā alkoholisko dzērienu darītavā “Liepiņās”, Liepa, Liepas pagasts, 

Priekuļu novadā. 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.D., L.D., T.S.  

11. Par atteikumu uzņemt S.L. Palīdzības reģistrā. 

12. Par atteikumu uzņemt G.K. Palīdzības reģistrā. 

13. Par atteikumu uzņemt I.Z. Palīdzības reģistrā. 

14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.B. 

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.I. 

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.Z., Š.Z. un A.P.  

17. J.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

18. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar M.A. 

19. Par pabalstu ugunsgrēka seku likvidēšanai. 

20. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai E.Stapulonei. 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 
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Piedalās – 

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

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova. 
 

Nepiedalās:  

Māris Baltiņš – attaisnots iemesls; 

Ināra Roce  – attaisnots iemesls.  
 

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. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

1. Izslēgt darba kārtības 8.punktu – “Par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļām” 

un 19.punktu – “Par pabalstu ugunsgrēka seku likvidēšanai”; 

2. Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

21. Par Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lubiņas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

23. Par adreses apstiprināšanu būvēm nekustamajā īpašumā ar “kadastra Nr.”. 

24. Par Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas apstiprināšanu. 

25. M.D. iesnieguma izskatīšana par palīdzības sniegšanu dzīvesvietas nodrošināšanā. 

 

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

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte 

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par 2018.gada budžeta izpildi. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” izdošanu. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Par 

Priekuļu novada simbolikas lietošanu” izdošanu. 

4. Par Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

5. Par Priekuļu  novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2023. gadam apstiprināšanu. 

6. Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” nolikuma apstiprināšanu. 

7. Nolikuma par apmaksas kārtību medicīnisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādei 

pašvaldībā nodarbinātiem apstiprināšana. 

8. Par SIA “Liepas parks” atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanu mazā alkoholisko dzērienu darītavā “Liepiņās”, Liepa, Liepas pagasts, 

Priekuļu novadā. 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.D., L.D., T.S.  

10. Par atteikumu uzņemt S.L. Palīdzības reģistrā. 

11. Par atteikumu uzņemt G.K.Palīdzības reģistrā. 

12. Par atteikumu uzņemt I.Z. Palīdzības reģistrā. 

13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.B. 

14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.I. 
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15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.Z., Š.Z. un A.P.  

16. J.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

17. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar M.A. 

18. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai E.Stapulonei. 

19. Par Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lubiņas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

21. Par adreses apstiprināšanu būvēm nekustamajā īpašumā ar “kadastra Nr.”. 

22. Par Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas apstiprināšanu. 

23. M.D. iesnieguma izskatīšana par palīdzības sniegšanu dzīvesvietas nodrošināšanā. 

 

1. 

Par 2018.gada budžeta izpildi  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Uzklausījusi Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par 

2018.gada novada budžeta izpildi līdz 1.jūlijam, saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības 

2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Priekuļu novada pašvaldības nolikums” 23.8 

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

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte 

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

novada dome nolemj: 

Pieņemt zināšanai 2018.gada budžeta izpildi I pusgadā. 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

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

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 23.jūlija (protokols Nr.8) atzinumu, 

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

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/2018 „Par grozījumiem 

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

budžetu 2018.gadam””. (Noteikumi pielikumā) 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

Par Priekuļu novada pašvaldības 2018. gada 26.jūlija Saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Par 

Priekuļu novada simbolikas lietošanu” izdošanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par 

Priekuļu novada simbolikas lietošanu” izdošanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 

pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 26.jūlija (protokols Nr.10) atzinumu un Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 26.jūlija (protokols Nr.14) atzinumu, atklāti 

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

Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/2018 „Par Priekuļu 

novada simbolikas lietošanu”. (Noteikumi pielikumā) 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko 

 

4.  

Par Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 

trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un pamatojoties uz 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 26.jūlija (protokols Nr.10) 

atzinumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 26.jūlija (protokols 

Nr.14) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas nolikumu. (Nolikums 

pielikumā) 

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

 

5. 

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

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

Dome izskata Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas, 

jaunatnes lietu speciālistes Annas Rakules 2018.gada 16.jūlija iesniegumu (reģ.16.07.2018.. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-9/2018-2035) par Priekuļu novada Jaunatnes politikas 

stratēģijas 2019.-2023.gadam apstiprināšanu. 

 Deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Kalniņa 

informē, ka dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu “Par Priekuļu novada Jaunatnes politikas 

stratēģijas 2019. – 2023. gadam nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.7, p.3), 

nosakot publiskās apriešanas laiku – 30 dienas. Neviens ierosinājums netika saņemts. 
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Izvērtējot domes rīcība esošo informāciju un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 

ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 54.punktu,Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas 2018.gada 26.jūlija (protokols Nr.14) atzinumu, lai nodrošinātu 

Priekuļu novadā darbu ar jaunatni,atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2019.-2023.gadam.  

(Pielikumā) 

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

vadītājas pienākumu izpildītāja Anna Rakule. 
 

6. 

Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 

nolikuma apstiprināšanu. 

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

21.panta 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 

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

26.jūlija (protokols Nr.14) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” nolikumu. 

(Pielikumā) 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 30.jūlijā apstiprināto Priekuļu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Mežmaliņa” nolikumu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 

vadītāja K.Bernāne. 

 

7. 

Nolikuma par apmaksas kārtību medicīnisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādei 

pašvaldībā nodarbinātiem apstiprināšanu 

(ziņo: S.Orehova) 

 

Dome izskata iesniegto nolikuma par apmaksas kārtību medicīnisko redzes korekcijas 

līdzekļu (briļļu) iegādei pašvaldībā nodarbinātiem projektu. 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2018.gada 26.jūlija (protokols Nr.10) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

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

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

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

1. Apstiprināt nolikumu par apmaksas kārtību medicīnisko redzes korekcijas līdzekļu 

(briļļu) iegādei pašvaldībā nodarbinātiem. (Nolikums pielikumā) 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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8. 

Par SIA “Liepas parks” atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanu mazā alkoholisko dzērienu darītavā 

 “Liepiņās”, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novadā 

 (ziņo: S.Orehova) 
 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Liepas Parks” reģistrācijas Nr. 40003808925, 

juridiskā adrese – „Liepas muiža”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, 2018. gada 

12. februārī iesniegto iesniegumu (reģ. 14.02.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1353) par 

SIA “Liepas parks” atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanu mazā alkoholisko dzērienu darītavā “Liepiņās”, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 

novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka SIA “Liepas Parks” 2018. 

gada 14. februārī iesniedza pieteikumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu un 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanu mazā alkoholisko dzērienu darītavā “Liepiņās”, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novadā. 

Pieteicējs iesniegumā apliecinājis, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais 

apjoms nepārsniegs 15 000 litru kalendārajā gadā, absolūtā alkohola daudzums saražotajos 

pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniegs 1000 litru kalendārajā gadā un saražotais 

starpproduktu kopējais apjoms nepārsniegs 1000 litru kalendārajā gadā.  

Iesniegumam pievienota Cēsu Zemesgrāmatu nodaļas nodalījuma noraksta kopija, kas 

apliecina SIA “Liepas parks” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Liepiņas”, Liepas pag., 

Liepas nov., inventarizācijas lietas kopija, līguma kopija par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA 

“ZAAO”.  

2018. gada 4. jūlijā SIA “Liepas Parks” papildus iesniedza kadastrālās uzmērīšanas lietu 

par ražošanas ēku ar “kadastra apzīmējums”. 

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 1(3) daļu, lai saņemtu speciālo 

atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai alkoholisko dzērienu darītavai 

ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.  

Priekuļu novada pašvaldība pieteikumus atļaujas izsniegšanai vīna, raudzēto dzērienu un 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazās alkoholisko dzērienu darītavās izskata un atļaujas 

izsniedz saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2017 “Par 

kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai Priekuļu novadā.”, turpmāk tekstā – Noteikumi. 

SIA “Liepas parks” iesniegumos norādītā informācija un tiem pievienoto dokumentu 

kopijas atbilst Noteikumu prasībām.  

Noteikumu 2. punktā noteikts, ka atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā izsniedz bez maksas uz komersanta 

pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz  trim kalendārajiem gadiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Alkoholisko dzērienu aprites 

likuma” 3.pantu 13.apakšpunktu, Priekuļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 

11/2017 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

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

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

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

1. Izsniegt SIA “Liepas Parks” atļauju vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai mazā alkoholisko dzērienu darītavā “Liepiņās”, Liepa, Liepas pagasts, 

Priekuļu novadā. 

2. Atļauja tiek izsniegta uz trim kalendārajiem gadiem, līdz 2021. gada 31. jūlijam. 
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9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.D., L.D., T.S. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

         Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza I.L. (reģistrēts 2018.gada 20.jūnijā Liepas pagasta 

pārvaldē ar Nr.3-9/2018-1740) par M.D., “personas kods”, L.D., “personas kods”, T.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, 

Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt M.D., “personas kods”, L.D., “personas kods”, T.S., “personas kods”, ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu “adrese”, ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

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

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

 

10. 

Par atteikumu uzņemt S.L. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar S.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, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis 

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

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

1. Atteikt reģistrēt S.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.2 uz divām lapām. 

 

11. 

Par atteikumu uzņemt G.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

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

13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 
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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, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis 

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

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

1. Atteikt reģistrēt G.K., “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.3 uz divām lapām. 

 

Plkst. 15.20 ierodas deputāte Anna Broka un piedalās turpmāko sēdes darba kārtības jautājumu 

izskatīšanā. 

 

12. 

Par atteikumu uzņemt I.Z. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.Z. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar I.Z. lietu saistītos apstākļus 

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

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 

13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 

15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

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

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

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

1. Atteikt reģistrēt I.Z., “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.4 uz divām lapām. 

 

13. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.B. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2018.gada 23. aprīlī saņemto F.B. iesniegumu Reģ. Nr.3-

9/2018-800 ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.B., “personas kods”, “adrese”, 

pamatojoties uz Cēsu rajona tiesas lēmumu.  

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

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

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

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

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

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

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 -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Anulēt A.B., “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.5 uz divām lapām. 

 

14. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.I. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2018.gada 21.maijā saņemto V.E. iesniegumu Reģ. Nr.3-

9/2018-715 ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.I., “personas kods”, “adrese”.  

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

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

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

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

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

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

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 -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

 

15. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.Z., Š.Z. un A.P. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2018.gada 11.maijā saņemto R.D. iesniegumu Reģ. Nr.3-

9/2018-656 ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu L.Z., Š.Z., A.P. “adrese”.  

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

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

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

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

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

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

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 -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt L.Z., Š.Z. un A.P. 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.7 uz divām lapām. 
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16. 

J.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.B., “personas kods”, deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 

2018.gada 4.jūlija iesniegumu (reģ.04.07.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-1923) 

par zemesgabala 0,1176 ha platībā no zemes vienības “Ulmaņbirzs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, “kadastra apzīmējums”, iznomāšanu.  

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

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

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

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte 

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

novada dome nolemj:  

1. Iznomāt J.B., “personas kods”, zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, ar 

nosaukumu “Ulmaņbirzs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  daļu zemes – 0,1176 ha platībā 

zaļās zonas izveidošanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu - 1,5% no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja 

I.Jansone.  

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

 

 

17. 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar M.A. 

(ziņo: S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.A., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 2018.gada 18.augusta 

iesniegumu (reģ. 19.07.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-9/2018-2087) par 

neapdzīvojamo  telpu nomas līguma pagarināšanu telpu nomai Maija ielā 4-31, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, friziera pakalpojumu sniegšanai. 

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

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

apakšpunktu un  otro daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt telpu nomas līgumu ar M.A., “personas kods”, deklarētā dzīvesvieta “adrese”, par 

neapdzīvojamās telpas Maija ielā 4-31, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, kopējā 

iznomājamo telpu platība 52,5 m2, lietošanu friziera pakalpojumu sniegšanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam. 

3. Nomas maksu noteikt 12,34 EUR bez PVN mēnesī. 

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

sagatavot nomas līguma projektu. 
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5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt nomas līgumu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājai 

I.Jansonei. 

7. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un M.A. uz adresi “adrese”. 

8. 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. 

 

18. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes                                        

priekšsēdētājai E.Stapulonei 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas E.Stapulones 2018.gada 25.jūlija 

iesniegumu (reģ.25.07.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-9/2018-2161) par atvaļinājuma 

piešķiršanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma (apstiprināts 

Priekuļu novada pašvaldības domes 2010.gada 17.decembra sēdē, protokols Nr.20) 3.5.punktu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

Normunds Kažoks, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (Elīna 

Stapulone, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai Stapulonei ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 2018.gada 30.jūlija līdz 2018.gada 

12.augustam ieskaitot, par periodu no 2017.gada 22.jūnija līdz 2018.gada 21.jūnijam. 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

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

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

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

likmes.  

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

  

19. 

Par Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

 (ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata iesniegtos Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas noteikumu 

projektu. 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka bibliotēkas 

lietošanas noteikumus apstiprina bibliotēkas dibinātājs un Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2018.gada 26.jūlija (protokols Nr.10) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, 

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

nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas noteikumus. (Noteikumi 

pielikumā) 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja 

I.Zuimača. 
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20. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lubiņas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

 Dome izskata SIA ,,Gaismas Ceļš”, juridiskā adrese Dārza ielā 13 dz.27, Valmierā, 

iesniegumu (reģ.11.07.2018. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.3-9/2018-2003) par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Lubiņas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izstrādei.  

 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 -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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, apbūvētās zemes vienības platība orientējoši 29.52ha, 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 zemes vienībām no valsts 

autoceļa P20 Valmiera – Cēsis – Drabeši, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 

7.pantam. Projektam pievienot atbilstošu dokumentu, kas kalpo par pamatu piekļuves 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā ieraksta veidā, kopijas; 

2.5. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam atdalītās, apbūvētās 

zemes vienības un vienas būves, paredzēt jaunu nosaukumu ,,Liepziedi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, 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. Atlikušajai, neapbūvētajai zemes vienības daļai saglabājas nosaukums ,,Lubiņas”, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

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

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

 

21. 

Par adreses apstiprināšanu būvēm nekustamajā īpašumā 

ar “kadastra Nr.” 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata A.C., deklarētā dzīvesvieta “adrese”, iesniegumu (reģ. 06.07.2018. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar  reģ.Nr.3-9/2018-1940), par adreses apstiprināšanu būvēm 

nekustamajā īpašumā ar “kadastra Nr.”,,Jaunpodragi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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



13 

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

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzīvojamai mājai uz zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, piešķirt adresi 

,,Jaunpodragi”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126; 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz vienas lapas. 

 

22. 

Par Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas izveidošanu 
(ziņo: D.Kalniņa) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas 

izveidošanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada simbolikas 

lietošanas komisijas nolikuma 1.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2018.gada 26.jūlija (protokols Nr.14) atzinumu un Tautsaimniecības 

komitejas 2018.gada 26.jūlija (protokols Nr.10) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

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

Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, 

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

1. Izveidot Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisiju šādā sastāvā: 

Dace KALNIŅA   – domes deputāte; 

Arnis MELBĀRDIS  – domes deputāts; 

Evita ŠĪRANTE   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Vineta LAPSELE   – projektu vadītāja; 

Ieva FOGELE   – sabiedrisko attiecību speciāliste. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

23. 

M.D. iesnieguma izskatīšana par palīdzības sniegšanu dzīvesvietas nodrošināšanā 

 (ziņo: S.Orehova) 

 

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

2018.gada 26.jūlija iesniegumu (reģ.26.07.2018. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.3-9/2018-2177) 

par palīdzības sniegšanu dzīvesvietas nodrošināšanai Priekuļu novadā saistībā ar darba slodzes 

palielināšanos Priekuļu vidusskolā.  

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta  9.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b) apakšpunktu, 21.panta otro daļu,  76.panta 6.punktu un likuma “Dzīvokļu īpašuma 

likums” 9.panta 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Jānis 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj::  

1. Izīrēt dzīvojamās telpas Raiņa ielā 7-20, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

ar kopējo platību 34,1 m2, M.D., “personas kods”. 

2. Īres maksu noteikt 0,2534 EUR par 1 kvm mēnesī. 

3. Noteikt īres līguma termiņu 3 gadus vai līdz darba attiecību izbeigšanai. 

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

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt īres līgumu.  
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6. Lēmums zaudē spēku, ja īres 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.11 uz divām lapām. 
 

 

Sēdi beidz plkst.15.30 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


