
 

 

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 23.augustā          Nr.9 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Cēsu novada 

pašvaldībai. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta Saistošo noteikumu Nr.10/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu. 

3. Par brīvpusdienām izglītojamiem 2018/2019.mācību gadā. 

4. Par atvaļinājuma pabalstu. 

5. Par Priekuļu novada amatiermākslas kolektīvu darbības un kolektīvu vadītāju darba 

samaksas nolikuma apstiprināšanu. 

6. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā.  

7. Par vecāku līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolas Priekuļu 

filiālē. 

8. Par zemes īpašuma ar “kadastra apzīmējums”, Rūpnīcas iela 8C, Liepa, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

9. Par zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jaunu īpašumu un zemes vienību 

izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

10. Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu 

11. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Maija iela 1”, Liepa, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

12. Par zemes vienību apvienošanu, jauna nekustamā īpašuma “Spāriņi – Smurģi - Ķerpi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

13. Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības. 

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

izsoles noteikumu pastiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 21 dz.29, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 25 dz.49, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu. 

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.Z. 

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.S. 

19. Par I.D. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

20. Par atteikumu uzņemt I.K. Palīdzības reģistrā. 
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21. Par atteikumu uzņemt M.P. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu C.C., M.L., C.R., C.L. 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu E.L. 

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu R.R. 

25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S.T., P.T., A.T. un K.B. 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās – 

Deputāti Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

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

Normunds Kažoks. 
 

Nepiedalās:  

Anna Broka  – attaisnots iemesls; 

Arnis Melbārdis  – attaisnots iemesls; 

Sarmīte Orehova  – attaisnots iemesls. 
 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko    – izpilddirektors; 

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; 

Sandra Mizga  – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina darba kārtību papildināt 

ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

26. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6/2018 

„Priekuļu novada teritorijas plānojums" atcelšanu. 

27. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 2, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

28. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

29. Par Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

30. Par Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

31. Par zemes vienības daļas izveidošanu un zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabalā “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

 

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

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

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Cēsu novada 

pašvaldībai. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta Saistošo noteikumu Nr.10/2018 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” izdošanu. 

3. Par brīvpusdienām izglītojamiem 2018/2019.mācību gadā. 

4. Par atvaļinājuma pabalstu. 
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5. Par Priekuļu novada amatiermākslas kolektīvu darbības un kolektīvu vadītāju darba 

samaksas nolikuma apstiprināšanu. 

6. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā.  

7. Par vecāku līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolas Priekuļu 

filiālē. 

8. Par zemes īpašuma ar “kadastra apzīmējums”, Rūpnīcas iela 8C, Liepa, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

9. Par zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jaunu īpašumu un zemes vienību 

izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

10. Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu 

11. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Maija iela 1”, Liepa, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

12. Par zemes vienību apvienošanu, jauna nekustamā īpašuma “Spāriņi – Smurģi - Ķerpi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

13. Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības. 

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

izsoles noteikumu pastiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 21 dz.29, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 25 dz.49, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu. 

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.Z. 

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.S. 

19. Par I.D. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

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

21. Par atteikumu uzņemt M.P. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu C.C., M.L., C.R., C.L. 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu E.L. 

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu R.R. 

25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S.T., P.T., A.T. un K.B. 

26. Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6/2018 

„Priekuļu novada teritorijas plānojums" atcelšanu. 

27. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 2, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

28. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

29. Par Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

30. Par Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. 

31. Par zemes vienības daļas izveidošanu un zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabalā “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

 

 

1. 

 Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošo īpašumu nodošanu  

bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldībai 

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

 

Priekuļu novada dome izskata Cēsu novada pašvaldības 2018. gada 4. jūlija aicinājumu 

par Priekuļu novada pašvaldībai piederošo un SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” lietošanā nodoto 

mantu un 2018. gada 20. jūlija iesniegumu par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļu 

pieņemšanu bez atlīdzības. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu 

novada domes 2018. gada 12. jūlija lēmumu Nr. 239 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļu pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības””  ir nolēmusi 

izmantot Priekuļu novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumā (prot. Nr.13, p.54) nolemto 

piedāvājumu - pārņemt īpašumā bez atlīdzības Priekuļu novada pašvaldībai piederošās 

SIA “Cēsu olimpiskais centrs” 28457 kapitāla daļas ar vienas daļas nominālvērtību 1(viens) eiro.  

Lai Cēsu novada pašvaldība varētu izpildīt Priekuļu novada domes 2017.gada 

23. novembra lēmuma Nr.54 (prot. Nr.13) 2. punkta nosacījumus, “ka SIA ”Cēsu olimpiskais 

centrs” ilgtermiņā nodrošina Biatlona un slēpošanas bāzes darbību Priekuļu novada izglītības 

iestāžu izglītojamiem un veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu veicināšanu iedzīvotājiem, 

tajā skaitā ziemas periodā bāze pieejama un izmantojama apmeklētājiem ziemas sporta veidiem 

tiek sagatavota un uzturēta distanču slēpošanas trase, vasarā atbilstošā kvalitātē pieejama 

rollerslēpošanas trase un nūjošanas trase, par pakalpojumu saņemšanu slēdzot līgumu ar Priekuļu 

novada pašvaldību, ” tā aicina Priekuļu novada pašvaldību nodot lietošanā bez atlīdzības ar 

tiesībām to nodot tālāk lietošanā bez atlīdzības kustamo mantu - sniega ģeneratoru “SMI SUPER 

POLECAT”, četrus sniega ģeneratorus “SMI VIKING”, sniega traktoru “PRINTOH T4S” un 

nodot lietošanā bez maksas Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Vanagkalns”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, daļu, uz kuras atrodas slēpošanas trases ar 

apūdeņošanas sistēmu. 

Likumā “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.” 

Cēsu novada domes aicinājums izskatīts Tautsaimniecības Komitejas 2018. gada 

26. jūlija sēdē (prot. Nr. 10, p.4), 2018. gada 16. augusta sēdē (prot. Nr. 11, p.2) un Finanšu 

Komitejas 2018. gada 20. augusta sēdē (prot. Nr. 9, p.11) un sniegts atzinums, ka: 

1. pēc biedrības “Latvijas Olimpiskās komiteja” piekrišanas saņemšanas, nodot Cēsu novada 

pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības 28457 Priekuļu novada piederošās SIA “Cēsu 

Olimpiskais centrs” kapitāla daļas ar vienas daļas nominālvērtību 1(viens) eiro; 

2. nenodot Cēsu novada pašvaldībai lietošanā bez atlīdzības zemes vienības ar “kadastra 

apzīmējums”, “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļu 8,0 ha platībā, bet 

piedāvāt Cēsu novada pašvaldībai to nomāt; 

3. nodot Cēsu novada pašvaldībai bez atlīdzības lietošanā uz 5 (pieciem) gadiem bez tiesībām 

to nodot tālāk lietošanā trešajām personām, ja nav saņemta Priekuļu novada domes atļauja, 

Priekuļu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē uzskaitīto kustamā manta, kas ir 

tehniskā kārtībā – sniega ģenerators “SMI SUPER POLECAT”, bilances vērtība 

2477.78 EUR, četri sniega ģeneratori “SMI VIKING”, katra bilances vērtība 773.28 EUR un 

sniega traktors “PRINTOH T4S”, bilances vērtība 2867.63 EUR, ar nosacījumu, ka:  

3.1. Cēsu novada pašvaldībai jānodrošina nodotās mantas uzturēšana, saglabāšana, atbilstoša 

izmantošana un sedz ar nodotās mantas saistītos izdevumus; 

3.2. ja Cēsu novada pašvaldība nepilda 3. un 3.1. punktā noteikto, Priekuļu novada 

pašvaldībai ir tiesības atprasīt kustāmo mantu pirms noteiktā līguma termiņa beigām. 

 

Zemes vienība ar “kadastra apzīmējums”, “Vanagkalns”, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, kopējā platība 73,8 ha ir Priekuļu novada pašvaldības īpašums, īpašuma tiesības 

reģistrētas Priekuļu pagasta zemesgrāmatā, nodalījums Nr.100000105431.  

Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 23. augusta lēmumu Nr.31 (prot. Nr.9) zemes 

vienībai 8 ha platībā izgatavota zemes vienības nomas shēma. 

Priekuļu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē kustamā manta – sniega ģenerators 

“SMI SUPER POLECAT”, vērtība 2477.78 EUR, četri sniega ģeneratori “SMI VIKING”, katra 

vērtība 773.28 EUR un sniega traktors “PRINTOH T4S” vērtība 2867.63 EUR. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 
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160. panta pirmo un trešo daļu, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 42. panta 

trešo daļu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

5. panta trešo un trešo viens daļu, Priekuļu novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu 

Nr. 54 (prot. Nr.13) 2. punktu, Cēsu novada pašvaldības 2018. gada 4. jūlija vēstuli Nr.6/3083, 

Tautsaimniecības Komitejas 2018. gada 26. jūlija, 2018. gada 16. augusta sēdēs atzinumu un 

Finanšu Komitejas 2018. gada 20. augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – 1 

(Jānis Mičulis), ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot Cēsu novada pašvaldībai bez atlīdzības lietošanā kustamo mantu; 

2. Nodot Cēsu novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības 28457 Priekuļu novada 

piederošās SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāla daļas ar vienas daļas nominālvērtību 1(viens) 

eiro; 

3. Nenodot Cēsu novada pašvaldībai lietošanā bez atlīdzības zemes vienības ar “kadastra 

apzīmējums”, “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļu 8,0 ha platībā; 

4. Piedāvāt Cēsu novada pašvaldībai nodot nomā daļu zemes vienības, “kadastra 

apzīmējums” “Vanagkalns,” Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 8,0 ha platībā, līguma 

nosacījumus izstrādāt līdz 2018. gada 27. septembra domes sēdei; 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļu turētāja 

pārstāvim (Priekuļu novada domes priekšsēdētājai E. Stapulonei). 

 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta Saistošo noteikumu Nr.10/2018 

„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 20.augusta (protokols Nr.9) atzinumu, 

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

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

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/2018 „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 brīvpusdienām izglītojamiem 2018./2019.mācību gadā 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2018.gada 20.augusta atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot, PAR 

-12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra 

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

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

1. 2018./2019.mācību gadā piešķirt brīvpusdienas 5. – 12.klašu izglītojamiem. 

2. Ņemot vērā 2010.gada 30.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1206 „Kārtība, 

kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības 

iestādes skolēnu ēdināšanai” 7. punktu: 

2.1. pašvaldība atbilstoši 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo skaitam sadala valsts budžeta 

līdzekļus pašvaldības izglītības iestādēm; 

2.2. lai nodrošinātu brīvpusdienas visiem izglītojamiem izglītības iestādē, atsaucoties uz 

Ministru kabineta noteikumu 7.punkta otro daļu, neizmantotos valsts budžeta 

līdzekļus skolu direktoriem novirzīt citu klašu izglītojamo ēdināšanai un starpību 

izglītojamo ēdināšanā kompensēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Finansējumu EUR 38 054 skolēnu ēdināšanai 2018./2019.mācību gada 2018.gadam 

budžetā novirzīt no “līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

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

 

 

4. 

Par atvaļinājuma pabalstu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likums”, Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 9.2. punktu un ņemot vērā Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 

20.augusta atzinumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot, PAR -11 (Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – 1 

(Elīna Stapulone), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Domes priekšsēdētājam aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā izmaksāt 

atvaļinājuma pabalstu 50 % apmērā no noteiktās mēnešalgas. 

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

 

 

5. 

Par Priekuļu novada amatiermākslas kolektīvu darbības un kolektīvu vadītāju darba 

samaksas nolikuma apstiprināšanu  

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada amatiermākslas kolektīvu 

darbības un kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, Priekuļu novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 

23.augusta (protokols Nr.15, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada amatiermākslas kolektīvu darbības un kolektīvu vadītāju 

darba samaksas nolikumu. (Nolikums pielikumā)  

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

 

 

6.  

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: E.Šīrante, M.Baltiņš, A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata Zojas Virskules 2018.gada 2.augusta iesniegumu (reģ. 03.08.2018. Liepas 

pagasta pārvaldē ar Nr.3-9/2018-2277) par atbrīvošanu no Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu 

jautājumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

Domes priekšsēdētājas vietnieks A.Tīdemanis iesaka ievēlēt Priekuļu novada pašvaldības 

Nekustamo īpašumu un juridiskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Līgu PABĒRZU par 

Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas locekli. 

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

pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 23.augustu atbrīvot Zoju VIRSKULI no Priekuļu novada pašvaldības 

Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

2. Ar 2018.gada 23.augustu ievēlēt par Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu 

komisijas locekli Priekuļu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un juridiskās nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālisti Līgu PABĒRZU. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko 

 

 

7. 

Par vecāku līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolas Priekuļu 

filiālē 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada pašvaldība izskata jautājumu par vecāku līdzfinansējuma maksas 

apmēru Cēsu pilsētas Mākslas skolas Priekuļu filiālē. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Cēsu novada pašvaldība un 

Priekuļu novada pašvaldība noslēgusi Sadarbības līgumu par Cēsu pilsētas Mākslas skolas 

darbību Priekuļu novada administratīvajā teritorijā. 

Sadarbības līguma 1.1.5.p. paredz, ka Priekuļu novada pašvaldība ir r tiesīga pieņemt un 

izpildīt lēmumu par maksājumu noteikšanu bērniem un jauniešiem, kas apmeklē Mākslas skolas 

klasi Priekuļos. 

2012.gada 4.septembrī Priekuļu novada dome ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma 

apmēru Cēsu pilsētas Mākslas skolas Priekuļu filiālē, ar kuru apstiprināts vecāku 

līdzfinansējuma apmērs un maksāšanas kārtība. 

2018.gada 31.maijā Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 168, ar kuru vecāku 

līdzfinansējums Cēsu pilsētas Mākslas skolā Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmā ir 

10,00 (desmit euro) mēnesī. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21. panta 

pirmās daļas 14. punktu, Cēsu novada domes 2018. gada 31. maija lēmumu Nr.168 (Nr.8. 7p.) un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 23.augusta (protokols Nr.15, p.2) 
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atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba 

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

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt vecāku līdzfinansējuma maksu Cēsu Mākslas skolas Priekuļu filiālē EUR 

10,00 (desmit euro, 00 centi) mēnesī. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2012.gada 4.septembra lēmuma 

1.punktu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2018. 

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

grāmatvedības nodaļa. 

 
 

8. 

Par zemes īpašuma ar “kadastra apzīmējums”, Rūpnīcas iela 8C, Liepa, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

        Pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas 

ierosinājumu par zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, Rūpnīcas iela 8C, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un iepazīstoties ar  pieejamo 

informāciju, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu Nr.24. (sēdes 

protokols Nr.7) noteikta zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, Rūpnīcas iela 8A, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritība pašvaldībai. 

2. Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.19. (sēdes 

protokols Nr.4) sadalīta zemes vienība ar “kadastra apzīmējums”, Rūpnīcas iela 8A, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, un izveidots jauns īpašums ar jaunu zemes 

vienību Rūpnīcas iela 8C, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības 

“kadastra apzīmējums”.  

3. Uz zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, Rūpnīcas iela 8C, Liepa,  Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atrodas nenoskaidrotai personai piederoša būve. 

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

zemesgrāmatās” 2.panta 2.daļas 2.punkts nosaka “Zemes reformas laikā valstij piekrīt 

un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā 

piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas 

kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 

īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šīs zemes ir 

juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām 

piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes 

reformas likumiem.” 

5. Zemes reformas laikā zemes vienība ar “kadastra apzīmējums” nav piešķirta lietošanā 

būves īpašniekam. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2. panta 2.daļas 2.punktu, atklāti 

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

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

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

1. Ieskaitīt zemes vienību ar “kadastra apzīmējums”, Rūpnīcas iela 8C, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, 0,0766 ha kopplatībā, rezerves zemes fondā. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  
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3. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-

4201. 

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

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

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.    

 

 

9. 

Par zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” sadalīšanu, jaunu īpašumu un zemes 

vienību izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta datiem un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā 

esošo informāciju, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.11, protokols Nr.1., 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības E.K., O.B. un S.M.B. uz zemes vienību ar “kadastra 

apzīmējums”  - 8,8 ha platībā ar nosaukumu “Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā un noteikta zemes piekritība pašvaldībai.  

2. E.K., O.B. un S.M.B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemes 

vienību ar “kadastra apzīmējums” “Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

3. Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.punkts nosaka 

“Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības 

neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes 

reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”.  

4. 2016.gada 29.janvārī Priekuļu novada pašvaldība noslēdz zemes nomas līgumu ar 

O.B. par zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” daļas  - 3,1 ha platībā iznomāšanu.  

5. E.K. un S.M.B. gada laikā kopš lēmuma pieņemšanas nomas līgumus nav noslēgušas. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 

2.punktu un 14.panta 2.daļas 3.punktu, uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3. panta 5.daļu, Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.punktu, 2015.gada 

8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 20. 

jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

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

Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

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

1. Sadalīt zemes vienību ar “kadastra apzīmējums” četros zemes gabalos 3,1 ha platībā, 

3,8 ha platībā, 0,2 ha platībā un 1,7 ha platībā, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. 

2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības 3,1 ha platībā, 

piešķirt īpašumam nosaukumu “Zaļumi”, Liepas pagasts, Priekuļu novads un noteikt īpašuma 

piekritību Priekuļu novada pašvaldībai. 

3. No jauna izveidoto zemes vienību 0,2 ha platībā pievienot nekustamajam īpašumam ar 

nosaukumu “Liepas muiža-Baķi”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, “kadastra Nr.” un noteikt tās 

piekritību pašvaldībai. 
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4. Paliekošais nekustamais īpašums ar nosaukumu “Austriņi”, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads, sastāv no divām zemes vienībām - zemes vienību 3,8 ha platībā un zemes vienību 1,7 ha 

platībā un tiek nodots rezerves zemju fondā. 

5. No jauna izveidotajai zemes vienībai 3,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

6. Zemes vienībai 0,2 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa kods – 1101. 

7. Paliekošajām zemes vienībām 3,8 ha platībā un 1,7 ha platībā noteikt zemes lietošanas 

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

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

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

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

4201 

11. 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).  

12. 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. 
 
 

10. 

Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz to, ka pašvaldībai piederošas būves – artēziskais urbums un 

atdzelžotavas ēka, atrodas uz citām personām piederošas zemes vienības, ir nepieciešams veidot 

būvju īpašumu un tam piešķirt nosaukumu. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izveidot būvju īpašumu, kas sastāv no inženierbūves – artēziskā urbuma un 

atdzelžotavas ēkas un atrodas uz zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”, “Mežnieki”, Dukuri,  

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. 

2. Piešķirt nosaukumu “Dukuru atdzelžotava” būvju īpašumam, kurš atrodas uz īpašuma 

“Mežnieki”, Dukuri, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads un sastāv no inženierbūves - artēziskā 

urbuma un atdzelžotavas ēkas. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.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. 
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11. 

Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Maija iela 1”, Liepa, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

       Ir konstatētas neprecizitātes nekustamā īpašuma “Maija iela 1”, Liepā, Liepas pagastā, 

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

to dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kā arī kopīpašuma domājamās daļas un domājamās daļas no 

zemes. 

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

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

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

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

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

1. Apstiprināt precizēto F11 nekustamajam īpašumam “Maija iela 1”, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā ( skat.pielikumā). 

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

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

kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Maija iela 1”, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, pamatojoties uz apstiprināto formu 11. 

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. 
 

 

12. 

Par zemes vienību apvienošanu, jauna nekustamā īpašuma “Spāriņi – Smurģi - Ķerpi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izveidošanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta un Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošajiem 

datiem, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.13., protokols Nr.10, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Spārniņi - Smurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības - zemes vienības ar “kadastra 

apzīmējums”- 1,26 ha platībā un noteikta zemes vienības piekritība pašvaldībai. 

2. Ar Priekuļu novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.13., protokols Nr.10, ir 

izveidots nekustamais īpašums “Ķērpji - Smurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

kas sastāv no vienas zemes vienības - zemes vienības ar “kadastra apzīmējums”  - 2,6 

ha platībā un noteikta zemes vienības piekritība pašvaldībai. 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka par pašvaldības funkciju ceļu 

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. Ērtākai ceļa uzturēšanai minētos ceļus būtu 

nepieciešams apvienot. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

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

zemesgrāmatās” 41. panta 2.daļu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 

“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra 

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

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

1. Apvienot zemes vienību ar “kadastra apzīmējums” un zemes vienību ar “kadastra 

apzīmējums”. No apvienotās zemes vienības izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt tam 

nosaukumu “Spāriņi – Smurģi - Ķerpi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt, ka no jauna izveidotais nekustamais īpašums “Spāriņi – Smurģi - Ķerpi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no vienas zemes vienības 3,86 ha platībā. 

3. No jauna izveidotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa 

kods – 1101. 

4. No jauna izveidotais nekustamais īpašums piekrīt Priekuļu novada pašvaldībai tās 

funkciju īstenošanai.   

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

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

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

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

nodošanas pastā. 

 

 

13. 

Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības__ 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar J.S., “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu nodot 

bez atlīdzības zemes domājamo daļu dzīvokļa “Druvas 1” - 7, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, uzturēšanai. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto 

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

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

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Druvas 1”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, dzīvokļa Nr.7 īpašnieka īpašumā bez atlīdzības zemes gabala 0,5060 ha platībā 

484/3560 domājamo daļu (zemes īpašuma “kadastra Nr.”). 

2. Slēgt vienošanos ar dzīvokļa Nr.7 īpašnieku J.S., “personas kods”, par 484/3560  

zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības no zemes gabala ar “kadastra 

apzīmējums”,  Priekuļu novada,  Veselavas pagastā, Bērzkrogā, “Druvas 1”. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sastādīt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni parakstīt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

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

6. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.1 uz divām lapām. 
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14. 

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

atkārtotas izsoles noteikumu pastiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

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

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

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

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

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

2. Izsole notika 2018.gada 16.maijā un 2018.gada 10.jūlijā un beidzās bez rezultāta. 

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

izstrādāt atkārtotas izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

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

nosaka, ka izsoles noteikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

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

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

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

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

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Maija iela 1-1, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, atkārtotas izsoles noteikumus. (Izsoles 

noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 21 dz.29, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 21-29, Liepā, Liepas pagastā, 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

1. Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7., 

p.23.) pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu – Rūpnīcas iela 21-29, Liepā, 

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

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

izstrādāt izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

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

nosaka, ka izsoles noteikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

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

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

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

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 
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Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Rūpnīcas iela 21-29, 

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

pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 25 dz.49, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles noteikumu pastiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 25-49, Liepā, Liepas pagastā, 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka  

1. Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7., 

p.24.) pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu – Rūpnīcas iela 25-49, Liepā, 

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

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

izstrādāt izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

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

nosaka, ka izsoles noteikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

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

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

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

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

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Rūpnīcas iela 25-49, 

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

pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

17. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.Z. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 
         Izskatījusi 2018.gada 10.jūlija iesniegumu, ko iesniedza D.S. (reģistrēts 2018.gada 

10.jūlijā Liepas pagasta pārvaldē) par G.Z., “personas kods”, deklarētās dzīvesvietas “adrese”, 

ziņu anulēšanu, 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 Latvija 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, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 
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Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

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

1. Anulēt G.Z., “personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu “adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

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

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

lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.   

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

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

                                        

 

18. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.S. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 
         Izskatījusi iesniegumu, ko Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta 

vadītāja Ingas Ulmanes (31.07.2018., Nr.168) par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

E.S. un klāt pievienotus dokumentus par deklarētās dzīvesvietas “adrese”, ziņu anulēšanu, 

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, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

pieņemšanas dienu. 

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

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

lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.   

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

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

 

 

19. 

Par I. D. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

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

un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 29.p.3.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, 

Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt I.D., “personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.8. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

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

 

 

20. 

Par atteikumu uzņemt I.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

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

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

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

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

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

21. 

Par atteikumu uzņemt M.P. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: A.Tīdemanis) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar M.P. 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, LR 1994.gada 9.jūnija likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 

77.panta otro daļu un Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra „Dzīvokļa īpašuma likuma” 

9.panta 1.punktu,  atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar M.P., “personas kods”,  par divistabu dzīvokļa, 

„Saulrieti”-6, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 30,1 m2, kopējo platību 

61,0 m2,  izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

2. Līgumā paredzēt, ka izīrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt īres līgumu. 
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5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka M.P., “personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„Saulrieti”-6, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja M.P. 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

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

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

 

 

22. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu C.C., M.L., C.R., C.L. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2018.gada 08. jūnijā saņemto iesniegumu Reģ. Nr.3-

9/2018-1580 no M.J. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  C.C., M.L., C.R., C.L. 

“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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt C.C., M.L., C.R., C.L. 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. 

 

 

23. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu E.L. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2018.gada 27.jūlijā saņemto iesniegumu Reģ. Nr.3-

4/2018-1259 no T.G. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu E.L. “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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 
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Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt E.L. 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.8 uz divām lapām. 

 

 

24. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu R.R. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2018.gada 28. jūnijā saņemto iesniegumu Reģ. Nr.3-

4/2018-1073 no K.C. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu R.R., “adrese”.  

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

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

otro 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt R.R. 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.9 uz divām lapām. 

 

 

25. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  S.T., P.T., A.T. un K.B. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2018.gada 04. jūlijā saņemto iesniegumu Reģ. Nr.3-

4/2018-1105 no K.K. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S.T., P.T., A.T. un K.B. 

“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 kabinerta 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt S.T., P.T., A.T. un K.B. ziņas par deklarēto dzīvesvietu  “adrese” 
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2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

 

 

26. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6/2018 

„Priekuļu novada teritorijas plānojums" atcelšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

 Priekuļu novada dome izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2018.gada 13.jūlija rakstu Nr.1-18/6188, par Priekuļu novada teritorijas plānojumu. 

 Novada dome, konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada dome 2018.gada 26 aprīlī pieņēma lēmumu „Par Priekuļu novada 

teritorijas plānojuma apstiprināšanu un tā saistošo noteikumu izdošanu” (prot.Nr.5, 

§3), ar kuru apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6/2018 „Priekuļu novada teritorijas 

plānojums" (turpmāk – Noteikumi); 

2. Paziņojums par Noteikumiem tika publicēts 2018.gda 14.maijā oficiālā izdevuma 

„Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr. 93 (6179) un Noteikumi stājās spēkā 2018.gada 

15.maijā; 

3. Saistošo noteikumu īstenošana uzsākama atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 25. un 27.pantā noteiktajai kārtībai; 

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 13.jūlija rakstā Nr. 1-

18/6188, ministrija norāda, ka teritorijas plānojuma īstenošana nav uzsākama sakarā ar 

saņemto Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārsūdzību; 

5. Ievērojot to, ka teritorijas plānojuma īstenošana nav uzsākama, nepieciešams atcelt 

saistošos noteikumus un noteikt, ka līdz teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanai, 

 pašvaldība piemēro saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināti iepriekšējie 

pagastu teritorijas plānojumi ar grozījumiem. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta ceturto 

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

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

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2018 „Par Priekuļu novada pašvaldības 

2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Priekuļu novada teritorijas plānojums" 

atcelšanu. 

2. Līdz teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanai ir piemērojami Priekuļu novada 

domes 2009.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.8 „Par Priekuļu novada teritorijas 

plānojumiem” ar 2011.gada 15.decembra grozījumiem Liepas pagastā (apstiprināti ar 

saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-

2017.g. grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”). 

3. Atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir teritorijas plānotājs Juris Pētersons. 

4. Lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 
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27. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Tehniķu ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Priekuļu novada dome izskata a/s „Latvenergo”, reģ.Nr.40003032949, juridiskā adrese 

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, rakstu (30.05.2018., Nr.01VD00-13/1693) par zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(“kadastra Nr.”), paredzot to sadalīt divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra 

lēmumu (prot.Nr.13, p.36.) ,,Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 

2, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”. 

2. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 2, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”) atdalot no tā būvi ar “kadastra apzīmējums” 

ar tai piekrītošu zemes vienības daļu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

3.1. No īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” atdalāmās zemes 

vienības platība orientējoši 0.0742ha; 

3.2. Lai nodrošinātu piekļuvi un apkalpošanu, no jauna izveidotās zemes vienības 

dienvidu robeža ne mazāk kā 8.00m no transformatora ēkas, rietumu robeža ne 

mazāk kā 3.00m no transformatora ēkas; 

3.3. No jauna izveidotajai zemes vienībai piekļuvi paredzēt no Ziedu ielas; 

3.4. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

3.5. Gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

3.6. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu adresi, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

28. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Novada dome novada izskata SIA ,,MĒRNIEKS MMR”, juridiskā adrese Jāņa Poruka 

ielā 8–313, Cēsis, Cēsu novads, elektroniski iesūtītu iesniegumu (20.08.2018., Nr.3-9/2018-

2484), par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pravarņas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā apstiprināšanu, kuru ar drošu elektronisko parakstu 2018-08-20 16:02:12 EES                         

T ir parakstījusi zemes ierīkotāja Māra Knēta. 

 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, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra 

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

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

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

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

izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus. 

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

projektā, piešķirt nosaukumu ,,Vidus Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 5.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101) 

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

projektā, piešķirt nosaukumu ,,Meža Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes vienības platība 12.0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

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

projektā, saglabājas nosaukums ,,Pravarņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. zemes vienības platība 1.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

5. Dzīvojamai ēkai un divām palīgceltnēm uz zemes vienības ar “kadastra apzīmējums” – 

Nr.1 zemes ierīcības projektā, saglabājas adrese ,,Pravarņas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. 

6. No nekustamā īpašuma atdalīt neapbūvētu zemes vienību ar “kadastra apzīmējums”, 

un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kam piešķirt jaunu nosaukumu ,,Kalna Pravarņas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

6.1. zemes vienības platība 7.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

29. 

Par Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

 (ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata iesniegtos Priekuļu novada Mārsnēnu 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, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

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

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



22 

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

pielikumā) 

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

L.Zaļaiskalna. 

 

 

30. 

Par Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

 (ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata iesniegtos Priekuļu novada Veselavas 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, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

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

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

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

pielikumā) 

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

I.Rence. 

 

 

31. 

Par zemes vienības daļas izveidošanu un zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes gabalā “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Pamatojoties uz to, ka pašvaldība ir nolēmusi iznomāt zemes vienības daļu  zemes gabalā 

“Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības “kadastra apzīmējums”,  

konstatēts: 

1) Zemes vienība ar “kadastra apzīmējums”, zemes vienības kopplatība 73,8 ha, ir 

Priekuļu novada pašvaldības īpašuma “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāvā. Īpašums reģistrēts Priekuļu pagasta zemesgrāmatā ar 2003.gada 

14.jūlija lēmumu, nodalījuma nr.100000105431. 

2) Nomas līguma nosacījumi nav pretrunā Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas 

plānojumam, pārapstiprinātam Priekuļu novada domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, 

lēmums Nr.12., protokols Nr.8.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr. 263 “Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2.2. sadaļu, Latvijas Republikas likuma 

“Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

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

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

1. Izveidot zemes gabalā “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes 

vienības  “kadastra apzīmējums”, zemes vienības daļu 8,0 ha kopplatībā, saskaņā ar pievienoto 

shēmu. 
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2. Zemes vienības daļai 8,0 ha kopplatībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas, mērķa kods - 0503. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

5. 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).  

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

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

pastā. 

 

 

Sēdi beidz plkst.15.35 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


