
 
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 

 

2014.gada 28.augustā                                                                          Nr.10 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par  […] uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

3. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

4. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

5. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

6. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

7. Informatīvs ziņojums 2014.gada budžeta izpildei 7 mēnešos. 

8. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Priekuļu 

novada pašvaldības budžetu 2014.gadam". 

9. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra domes sēdes lēmumā 

„Par Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu” 

(protokols Nr.16, p.2) 

10. Deleģēšanas līgums ar SIA Cēsu Olimpiskais centrs. 

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […].  

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

13. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […]. 

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […], […]. 

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

novadā, apstiprināšanu.  

16. Par nedzīvojamās telpas Nr.5 Priekuļos, Raiņa ielā 8A, nodošanu atsavināšanai trešajā 

izsolē.  

17. Par nekustamā īpašuma „Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai 

trešajā izsolē.  

18. Par nekustamā īpašuma „Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai 

trešajā izsolē.  

19. Par Niniera ezera nodošanu apsaimniekošanā.  

20. Par finansējumu Ķingu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanai pašvaldības 2015.gada 

budžetā. 

21. Par nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļu.  

22. Par noteikumu „Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam Priekuļu novadā” 

apstiprināšanu.  
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23. Par nekustamā īpašuma „Mieriņi” Veselavas pag., īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

24. Par nekustamā īpašuma „Saulaines” Veselavas pag., īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

25. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu […]Veselavas pag., īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

26. […]iesnieguma izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi. 

27. Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Amantova darbības izvērtēšana.  

28. Par komunālo maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanai piemērojamo procentu likmi  

Priekuļu novadā. 
29. Par brīvpusdienu piešķiršanu  Priekuļu novada izglītības iestāžu 6.klašu izglītojamiem. 

30. Par līdzdalību projekta izstrādē ūdens hidrantu projektēšanai un topogrāfijai. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāres p.i. Aija Tīlena. 

 

 

Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš. 

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Ainārs Amantovs –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   –juriste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Sandra Mizga   –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Vineta Lapsele –projektu vadītāja. 

 

Uzaicināti: 

Raitis Jelēvics            -arhitekts; 

Jānis Punāns              -SIA „JALDI” vadītājs 

 

Nepiedalās: 

Sarmīte Orehova – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Elija Latko                  –atvaļinājumā 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

31. Liepas bāriņtiesas locekļa ievēlēšana. 

32. Par Priekuļu novada domes priekšsēdētājas M.Juzupas dalību Eiropas Vietējo un reģionālo 

pašvaldību kongresa 26.plenārsēdē. 

33. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M.Juzupai 

34. Par nekustamā īpašuma „Kalnozoli-1”,Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 
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Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 31., 32., 33. un 34.punktu. 

 

 

1. 
Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 24.jūlija iesniegumu 

(reģ.24.07.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-621)  ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta trešo daļu un 14.panta 

ceturto daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

pirmā kārtā ar Nr.7.  

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par vienistabas 

dzīvokļa […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar dzīvojamo platību 18,3 m
2
, kopējo 

platību 18,3 m
2
,
  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu 

laiku.  

3. Piekrist, ka […], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja […]viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

        

 

2. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], iesniegumu (reģ.14.07.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-559) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

       Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un  pamatojoties uz Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 

6.punktu, 77.panta otro daļu un likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu, 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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 
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Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […],  par divistabu 

dzīvokļa, […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 31,3 m
2
, kopējo 

platību 52,2 m
2
,
  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu 

laiku.  

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

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka […], personas kods […], […], personas kods […], pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G. Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja […]viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

 

 

3.  

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 11.jūnija iesniegumu 

(reģ. 11.06.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-440) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 
 

4. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 6.maija iesniegumu 

(reģ.08.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-310) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  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.; 
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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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 
 

5. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo:  E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 30.maija iesniegumu 

(reģ.02.06.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-410) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

6. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 20.jūnija iesniegumu 

(reģ.26.06.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ķ-493) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz divām lapām. 
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7. 

Informatīvs ziņojums 2014.gada budžeta izpildei 7 mēnešos 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: G.Sabulis, D.Sloka) 

 

        Priekuļu domes deputāti noklausās Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas Ilzītes 

Rumbas ziņojumu par 2014.gada budžeta izpildi 7 mēnešos. 

        Deputāti uzdod jautājumus, I.Rumba atbild. 

        Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

        Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par 2014.gada budžeta izpildi 7 mēnešos. 

 

 

8. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Priekuļu 

novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem 2014.gada pašvaldības 

budžetā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 25.augusta (protokols Nr.9) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem 

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

budžetu 2014.gadam””.  (Saistošie 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. 

 

         

9. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra domes sēdes lēmumā 

„Par Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu” 

(protokols Nr.16, p.2) 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

Projektu vadītāja Vineta Lapsele deputātus informē par to, ka nepieciešams izdarīt 

grozījumus 2013.gada 7.novembra domes sēdes lēmumā „Par Priekuļu novada Attīstības 

programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz to, ka Attīstības 

programmas izstrāde nav uzsākta, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 
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Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Izdarīt šādus grozījumus Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra domes 

sēdes lēmumā „Par Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes 

uzsākšanu” (protokols Nr.16, p.2):  

1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  

„1.Uzsākt Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādi”. 

2. Lēmuma 2.punktā veikt izmaiņas Attīstības programmas izstrādes vadības grupā, 

projektu vadītājas Ievas Fogeles vietā nozīmējot projektu vadītāju Vinetu Lapseli. 

 

 

10. 

Deleģēšanas līgums ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Cēsu olimpiskais centrs” 2014.gada 21.marta 

iesniegumu (reģ. 24.03.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.559) par 2011.gada 26.augustā 

starp Priekuļu novada pašvaldību un SIA „Cēsu olimpiskais centrs” noslēgtā deleģēšanas līguma 

darbības termiņa pagarināšanu. 

Deputāte E.Stapulone informē par nepieciešamību slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Cēsu 

Olimpiskais centrs”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.panta 

ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45., 46. pantu,  

Priekuļu novada domes  Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 10.jūnija (protokols 

Nr.12) atzinumu un Finanšu komitejas 2014.gada 25.augusta (protokols Nr.9) atzinumu,  atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  

Pagarināt līdz 2014.gada 31.decembrim Deleģēšanas līgumu ar SIA „CĒSU 

OLIMPISKAIS CENTRS”  par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu - veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

 

 

11. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2014.gada 28. jūlijā saņemto iesniegumu no SIA 

„Salvus” pilnvarotā pārvaldnieka SIA „Uzņēmumu pakalpojumu aģentūra” (reģ. Nr.1344) ar 

lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […]personas kods […], […], personas kods 

260282-11308, un Ralfam Mežciemam, personas kods […], […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka minētajām personām izbeigusies dzīvesvietas deklarēšanas 

tiesiskais pamats. 

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

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

pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.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 (Māra Juzupa, Elīna 
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Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […]personas kods […], […], personas kods 

[…], un […], personas kods […], […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

      2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

12. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja […]2014.gada 31.jūlija iesniegumu (reģ. 04.08.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-650) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], 

personas kods […], […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka minētā 

persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo no 2009.gada sākuma un laulība ir šķirta. 

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

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

pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.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 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

13. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja […]2014.gada 7.augusta iesniegumu (reģ.12.08.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-677) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], 

personas kods […] […], personas kods […],[…], personas kods […], […], Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo vairākus 

gadus. 

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

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

pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.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 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 
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Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […],[…], personas kods 

[…], un […], personas kods […], […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

 

14. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […], […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja […]iesniegumu (reģ. 16.05.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.Z-343) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […]personas kods 

[…], […], personas kods […], […], personas kods […], […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sakarā ar to, ka minētās personas nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā. 

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

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

pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.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 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, […]personas kods […], […], personas kods 

[…], […], personas kods […], […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Alfa”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Dome izskata SIA „MĒRNIEKS MMR”, juridiskā adrese J.Poruka iela 8-313, Cēsīs, 

Cēsu novadā, 2014.gada 6.augusta iesniegumu (reģ. 08.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.1412) par zemes ierīcības projekta nekustamajā īpašumā „Alfa”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

kaboineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:   
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Alfa”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, (kad.Nr. […]), saskaņā ar kuru no īpašuma tiek atdalīts zemes gabals ar ēkas 

daļu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar zemes gabala Nr.1 apstiprināt nosaukumu un adresi 

„Jaunskangaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 0,2315ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve (1001). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes gabala un ēkas daļas, 

saglabāt nosaukumu „Alfa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 

(1001). 

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

 

 

16. 

Par nedzīvojamās telpas Nr.5 Priekuļos, Raiņa ielā 8A, nodošanu atsavināšanai trešajā 

izsolē 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F. Puņeiko informāciju par 

nedzīvojamo telpu  Nr.5,  Raiņa ielā 8A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

atsavināšanas procesu. 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5, p.16) 2014.gada 8.maijā tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma – 

nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A, izsole. Uz minēto izsoli nepieteicās neviens 

pretendents un 2014.gada 28.maijā dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.7, p.4) nodot 

atsavināšanai atkārtotā izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu – nedzīvojamo telpu Nr.5, 

Priekuļos, Raiņa ielā 8A, kadastra Nr.4272 900 1034, pazeminot izsoles sākumcenu  par 20% no 

nosacītās cenas. 

Uz otro izsoli nepieteicās neviens pretendents un Priekuļu novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisija 2014.gada 31.jūlija sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma 

projektu par nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A trešās 

izsoles organizēšanu, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60% no nosacītās cenas. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), 

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

1. Nodot atsavināšanai trešajā izsolē Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - nedzīvojamās telpas Nr.5, kas atrodas Raiņa ielā 8A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, kadastra numurs: 4272 900 1034, nosakot izsoles sākuma cenu – EUR 1024,00.  

2. Apstiprināt nedzīvojamās telpas Nr.5, kas atrodas Raiņa ielā 8A, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs: 4272 900 1034, trešās izsoles noteikumus. 

(Noteikumi pielikumā)  
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17. 

Par nekustamā īpašuma „Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai 

trešajā izsolē 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F. Puņeiko informāciju par nekustamā 

īpašuma „Beta”, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā atsavināšanas procesu. 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5, p.17) 2014.gada 8.maijā tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma –

„Beta”, Liepas pag., Priekuļu nov. izsole. Uz minēto izsoli nepieteicās neviens pretendents un 

2014.gada 28.maijā dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.7, p.6) nodot atsavināšanai atkārtotā 

izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu – „Beta”, Liepas pag., Priekuļu nov., kadastra Nr. 4260 

005 0152,pazeminot izsoles sākumcenu  par 20% no nosacītās cenas. 

Uz otro izsoli nepieteicās neviens pretendents un Priekuļu novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisija 2014.gada 31.jūlija sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma 

projektu par nekustamā īpašuma – „Beta”, Liepas pag., Priekuļu nov. trešās izsoles organizēšanu, 

pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60% no nosacītās cenas. 

          Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), 

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

1. Nodot atsavināšanai trešajā izsolē Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu – „Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs: 4260 005 0152, nosakot 

izsoles sākuma cenu – EUR 8800,-. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – „Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

numurs: 4260 005 0152,  trešās izsoles noteikumus. (Noteikumi pielikumā)  

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma „Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atsavināšanai trešajā izsolē 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F. Puņeiko informāciju par nekustamā 

īpašuma „Sigma”, Liepas pagastā,  Priekuļu novadā atsavināšanas procesu. 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5, p.18) 2014.gada 8.maijā tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma –

„Sigma”, Liepas pag., Priekuļu nov. izsole. Uz minēto izsoli nepieteicās neviens pretendents un 

2014.gada 28.maijā dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.7, p.6) nodot atsavināšanai atkārtotā 

izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu – „Sigma”, Liepas pag., Priekuļu nov., kadastra Nr. 4260 

005 0153, pazeminot izsoles sākumcenu  par 20% no nosacītās cenas. 

Uz otro izsoli nepieteicās neviens pretendents un Priekuļu novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisija 2014.gada 31.jūlija sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma 

projektu par nekustamā īpašuma – „Sigma”, Liepas pag., Priekuļu nov. trešās izsoles 

organizēšanu, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60% no nosacītās cenas. 

       Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 
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Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), 

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

1. Nodot atsavināšanai trešajā izsolē Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu „Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs: 4260 005 0153, nosakot 

izsoles sākuma cenu – EUR 12400,00. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma –„Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

numurs: 4260 005 0153, trešās izsoles noteikumus. (Noteikumi pielikumā)  

 

 

19. 

Par Niniera ezera nodošanu apsaimniekošanā 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: M.Juzupa, M.Baltiņš, I.Jansone, F.Puņeiko, G.Zicāns) 

 

          Deputāts Valters Dambe informē, ka katru gadu no interesentiem tiek saņemti iesniegumi 

par atpūtas organizēšanu pie Niniera ezera, lūdzot no pašvaldības iznomāt pašvaldībai piederošo 

ezera daļu un piegulošo teritoriju. Tautsaimniecības komiteja atzīst, ka būtu lietderīgi nodot 

Niniera ezera daļu un piegulošo teritoriju, kura ir pašvaldības īpašums, nodot fiziskām vai 

juridiskām personām nomā ar apsaimniekošanu. Lai izvēlētos izdevīgāko pretendentu, būtu 

rīkojams konkurss, pirms tam izstrādājot nolikumu, kurā paredzēt, ka  apsaimniekotājam 

jānodrošina bezmaksas peldvietas, pārģērbšanās kabīnes, soliņi, tualete, kā arī tiktu noteikti 

aizliegumi ezerā izmantot motorizētos ūdens transportlīdzekļus un nodarboties ar  zveju. 

Papildus paredzēt, ka apsaimniekotājam jānodrošina pludmales zonas saglabāšana bez būvēm un 

saimniecisko darbību nedrīkst veikt noteiktās robežās ar kaimiņu īpašumiem. 

Deputāts M.Baltiņš uzskata, ka speciālistiem jāizstrādā pamatnostādnes šajā jautājumā. 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa rosina deputātiem iesniegt priekšlikumus, lai speciālisti 

varētu strādāt. 

          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 

2014.gada 7.augusta (protokols Nr.13) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), 

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

1. Piekrist nodot apsaimniekošanā Priekuļu novada pašvaldībai piederošo Niniera ezera 

daļu un tai piegulošo teritoriju slēdzot nomas līgumu. 

2. Izstrādāt Nolikumu pretendentu izvēlei Niniera ezera un piegulošās teritorijas nomai. 

 

 

20. 

Par finansējumu Ķingu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanai pašvaldības 2015.gada 

budžetā 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: M.Juzupa) 

 

         Dome izskata jautājumu par finansējuma iekļaušanu 2015.gada pašvaldības budžetā 

Ķingu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanai posmā no autoceļa Dukuri-Rāmnieki līdz 

2013.gadā rekonstruētajam Ķingu ielas posmam.        

         Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 

7.augusta (protokols Nr.13) atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un 

uzturēšanu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:   

      Paredzēt iekļaut 2015.gada pašvaldības budžetā finansējumu Ķingu ielas asfaltbetona 

seguma atjaunošanai posmam no ceļa Dukuri-Rāmnieki līdz 2013.gadā rekonstruētajam Ķingu 

ielas posmam pie nosacījuma, ja VAS „Latvijas Valsts ceļi” veic vietējās nozīmes autoceļa V330 

Dukuri – Rāmnieki segas remonta darbus posmā no km 0,2 līdz km 0,5. 

 

 

21. 

 Par nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļu 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: E.Šīrante) 

 

           Dome izskata  Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļas 2014.gada 11.augusta 

vēstuli Nr.5 ( reģ. 12.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1426) par telpu nomas līguma 

Nr.12 par neapdzīvojamo telpu Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kopējā 

platība 121.5 m
2
 , iznomāšanu Latvijas biedrības "Glābiet bērnus" Liepas nodaļas darbībai. 

       Deputātiem nav iebildumu.  

E.Šīrante informē par Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas E.Latko 

ieteikumu nomas līgumu pagarināt uz 1 gadu, jo iespējams, sakarā ar izglītojamo skaita 

palielināšanos telpas būs nepieciešamas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu un 

Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 21.augusta (protokols Nr.14) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita 

Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

Pagarināt uz 1 (vienu) gadu neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.12 par 

neapdzīvojamo telpu Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar kopējo platību 

121.5 m
2
 iznomāšanu Latvijas biedrības "Glābiet bērnus" Liepas nodaļas darbībai. 

 

 

22. 

Par noteikumu „Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam Priekuļu novadā” 

apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: G.Sabulis, J.Mičulis, J.Sukaruks, D.Kalniņa) 

 

         Deputāte Elīna Stapulone iepazīstina ar noteikumu „Kārtība sportistu un sporta pasākumu 

atbalstam Priekuļu novadā” projektu. 

        Deputāti ierosina papildināt noteikumu pielikumu Nr.2. 

        Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

2014.gada 13.augusta (protokols Nr.15) atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 6.punktu, 41.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

        Apstiprināt noteikumus „Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam Priekuļu 

novadā”. (Noteikumi pielikumā). 
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23. 

Par nekustamā īpašuma „Mieriņi” Veselavas pag., īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes I. Jansones informāciju par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu […]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu […]piederība uz 1940.gada 21. jūliju nav noskaidrota. Zemes vienības platība ir 

1,69 ha. Uz zemes vienības atrodas par pajām privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

„Mieriņi” Veselavas pag. un četras palīgceltnes. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz to vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kuras piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav konstatēta un uz šīs 

zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo 

dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”. 

         Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 4.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:   
Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda zemes vienību Priekuļu 

novada Veselavas pagasta „Mieriņi”, kadastra Nr. […]. 

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma „Saulaines” Veselavas pag., īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

(ziņo: I.Jansone) 

  

Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes I. Jansones informāciju par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu […]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu […]piederība uz 1940.gada 21. jūliju nav noskaidrota. Zemes vienības platība ir 

0,3552 ha. Uz zemes vienības atrodas par pajām privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

„Saulaines” Veselavas pag. un četras palīgceltnes. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz to vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kuras piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav konstatēta un uz šīs 

zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo 

dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”. 

         Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 4.punktu, atklāti 

balsojot PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:   
          Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda zemes vienību Priekuļu 

novada Veselavas pagasta „Saulaines”, kadastra Nr. […]. 
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25. 

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu […]Veselavas pag., īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes I. Jansones informāciju par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu […]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu […]piederība uz 1940.gada 21. jūliju nav noskaidrota. Zemes vienības platība ir 

3,76 ha.  

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldībām piekrīt un uz to vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kuras piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav konstatēta un 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku 

(būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkcijas īstenošanai. 

Saskaņā ar Veselavas pagasta Teritorijas plānojumu zemes vienība paredzēta ražošanas 

apbūvei. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir 

sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 4.punkts atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:   
         Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda zemes vienību Priekuļu 

novada Veselavas pagasta „Bites”, kadastra Nr. […]. 

 

 

26. 

[…]iesnieguma izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar […]2014.gada 25.augusta iesniegumu 

(reģ.25.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-726) ar lūgumu izsniegt izziņu par 

piekrišanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, […]. 

Iesniegumam pievienota 2014.gada 22.augusta Nekustamā īpašuma Pirkuma līguma kopija. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. 2014.gada 22.augustā ir noslēgts Nekustamā īpašuma Pirkuma līgums, saskaņā ar 

kuru […]pārdod […]nekustamo īpašumu […], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. […]nav Latvijas Republikas pilsonis; 

3. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu […] 0,19 ha 

platībā un vienas pamatceltnes. 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis atbilstoši Priekuļu novada, 

Priekuļu pagasta Priekuļu pagasta Teritorijas plānojumam, kurš ir pārapstiprināts 

2009.gada 17.septembrī (protokols Nr.8, p.13), teritorijā, kurā atrodas minētais 

zemes gabals, ir vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 
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 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā un 29.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris 

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

 Izsniegt […], adrese – […], izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu […]0,19 ha platībā, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, […]. 

 

 

27. 

Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Amantova darbības izvērtēšana 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: M.Juzupa, A.Amantovs, R.Jelēvics, J.Punāns, A.Tīdemanis, 

J.Sukaruks, G.Sabulis, A.Capars, G.Zicāns, M.Baltiņš, I.Jansone, R.Saļmo, D.Sloka, A.Kalnietis, 

F.Puņeiko, E.Stapulone, J.Mičulis, D.Kalniņa) 

 

Deputāts Valters Dambe iepazīstina ar deputātu grupas iesniegumu, kur tiek aicināts 

izvērtēt Veselavas pagasta pārvaldes pārvaldnieka Aināra Amantova darbību. Iesniegums 

iepriekš tika izskatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē 21.augustā. 

Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa uzaicinājusi uz sēdi Raiti Jelēvicu un Jāni Punānu. 

Raitis Jelēvics iepazīstina ar sevi un raksturo savu darbību: arhitekts un speciālists, kurš 

ikdienā strādā Cēsu pilī kā restaurācijas būvuzraugs, ir speciālizējies koka būvju restaurācijā. 

 Jānis Punāns – SIA “JALDI” vadītājs. 

Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs Amantovs sniedz informāciju par Veselavas 

muižas Vizīšu zāles vēsturisko parketu. 2012.gada nogalē speciālisti novērtēja parketa stāvokli 

un deva atzinumu, ka 60% no apjoma tas ir iespējams restaurēt. Firma “AIG” izstrādāja tāmi 

grīdas restaurācijai un šī summa tika iekļauta 2014.budžetā. Šī gada pavasarī tika apzināti 

iespējamie restaurācijas darbu veicēji. Pirmkārt, restaurācijas darbu veikšanai tika uzrunāta SIA 

“AIG”, kura atteica, jo speciālisti ir aizņemti citos objektos. Tika apzināti arī citi iespējamie 

darbu veicēji – Rīgas amatniecības vidusskola, Jānis Punāns no SIA “JALDI”.  

2014.gada 19.februārī tika uzrakstīts iesniegums par darbu veikšanu Valsts Kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Atļauja tika saņemta 2014.gada 26.februārī un 2014.gada 

14.martā tika noslēgts līgums ar SIA “JALDI” par restaurācijas darbu veikšanu 

  Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Amantovs uzskata, ka jaunais parkets atbilst 

vēsturiskajam un izgatavots labā kvalitātē.  Vecā, atjaunotā parketa mūžs būtu īsāks nekā 

jaunais, kurš izgatavots no jauna vēsturiskajā izskatā. 

 Speciālists Raitis Jelēvics sniedz skaidrojumu par procedūru, kādā tiek veikti 

restaurācijas darbi un kas ir pietrūcis Veselavas muižā. R.Jelēvics atzīst, ka Latvijā ir maz 

speciālistu, kuri pārzinātu 18.gadsimta objektus un būtu tādā reāli strādājuši.  

R. Jelēvics, iepazinies ar faktisko situāciju Veselavas muižā, uzskata, ka pēc saprātīgiem 

restaurācijas kanoniem, prātīgi ir nelietot oriģinālu tur, kur ir intensīva slodze. Tad ir jāizgatavo 

oriģināla kopija – kā tas ir noticis konkrētajā gadījumā, bet oriģinālais materiāls tiek restaurēts 

un novietots objektā kādā citā vietā, kur nav tik intensīva lietošana. 

R.Jelēvics atzīst, ka Veselavas muižā uzklātais parkets nav rūpnieciski izgatavots 

parkets. Viņš iesaka izvērtēt veco paneļu novietojuma shēmu un izstrādāt to restaurācijas 

koncepciju. 

G.Zicāns: Vai bez papildus saskaņojuma drīkst nomainīt restaurāciju pret jaunas grīdas 

ieklāšanu? 

R. Jelēvics skaidro, ka trūkst zinošu speciālistu, kuri spētu izkontrolēt konkrētā procesa 

izpildi. 

Deputāti uzdod R.Jelēvicam jautājumus, speciālists sniedz izsmeļošas atbildes. 

  Deputāts Māris Baltiņš vērš uzmanību uz racionālu līdzekļu izmantošanu. 
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  Domes sēdē SIA “JALDI” vadītājs Jānis Punāns skaidro, kā veidojas grīdas izgatavošanas 

un ieklāšanas izmaksas, kā arī  pauž pārliecību, ka Firmas “AIG” tāme bijusi nepareiza. 

Starp deputātiem un J.Punānu notiek debates par noslēgto līgumu. 

M.Baltiņš jautā: Uz kāda pamata notika līguma noslēgšana? Kā notika cenu aptaujas 

procedūra?  

Pašvaldības speciālisti sniedz skaidrojumu. 

M.Baltiņš uzsver jautājumu par pašvaldības līdzekļu taupīšanu un uzdod jautājumu: Vai 

tiek veiktas iepirkuma procedūras un izvēlēts lētākais piedāvājums? 

E.Stapulone: Jādomā kādiem mērķiem gribam redzēt Veselavas muižu nākotnē. Kā 

komercobjektu vai kā vēstures objektu? 

V.Dambe uzdod jautājumu: Vai esam tik bagāti, lai uzturētu tik dārgu muižu? 

Domes vadītāja Māra Juzupa uzskata, ka vairāk jādomā par veicamo darbu secību 

Veselavas muižā. 

M.Baltiņš vēlas noskaidrot, kā darbojas izpildvara? Kurš ko dara, pārbauda un par ko 

atbild. Viņš uzskata, ka deputātiem vajadzētu sniegt skaidrojošu informāciju kādā no nākamajām 

domes sēdēm. Varbūt nepieciešamas izmaiņas? 

Domes vadītāja M.Juzupa pauž uzskatu par deputātu pienākumiem un atbildībām, 

deputātiem jānāk ar idejām, ko uzlabot novadā, nevis kritizēt darbiniekus par paveikto.  

M.Baltiņš uzskata, ka deputātiem idejas ir, bet izpildvara tās nerealizē.         

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 
 

28. 

Par komunālo maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanai piemērojamo procentu 

likmi Priekuļu novadā 
(ziņo: M.Juzupa) 

 

        Dome izskata jautājumu par komunālo maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanai 

piemērojamo procentu likmes neteikšanu Priekuļu novadā. 

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

21.panta pirmās daļas 14.punktu un panta otro daļu, 76.panta 8.punktu  un Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2014.gada 25.augusta (protokols Nr.9)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR 

-13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita 

Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

Noteikt komunālo maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanai piemērojamo procentu 

likmi Priekuļu novadā 0,1 % par katru maksājuma kavējuma dienu.  
 

 

29. 

Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekuļu novada izglītības iestāžu 6.klašu izglītojamiem 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: M.Juzupa, M.Baltiņš, E.Stapulone, G.Sabulis, J.Sukaruks) 

 

     Dome uzklausa Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju I.Rumbu par iespēju 

apmaksāt pusdienas visiem Priekuļu novada izglības iestāžu 6.klašu izglītojamajiem, sakarā ar 

to, ka ar 2014./2015.mācību gadu valsts ir piešķīrusi apmaksātas pusdienas 3.klašu 

izglītojamajiem.  
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       Deputāts M.Baltiņš: Kāpēc šis jautājums nav skatīts Izglītības kultūras un sporta 

komitejas sēdē? M.Baltiņš ir par to, lai tiktu finansētas brokastis/launags bērnudārzu pēdējām 

grupiņām. 

      Deputāte E.Stapulone ir pretējās domās – Ja tiks finansēta 6.klašu izglītojamo ēdināšana, 

būs vairāk bērnu, kuri saņems vismaz vienu reizi dienā sabalansētu uzturu.       

      Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu komitejas 2014.gada 25.augusta 

(protokols Nr.9) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka,), PRET – 1 (Māris Baltiņš), ATTURAS – 1 (Gvido 

Sabulis), Priekuļu novada dome nolemj:  

          Ar 2014.gada 1.septembri piešķirt brīvpusdienas visiem Priekuļu novada izglītības 

iestāžu 6.klašu izglītojamiem līdz 2014./2015.mācību gada beigām . 
 

 

30. 

Par līdzdalību projekta izstrādē ūdens hidrantu projektēšanai un topogrāfijai 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: M.Juzupa) 

 

         Izpilddirektors Fjodors Puņeiko informē par nepieciešamību pašvaldībai atbalstīt un 

pieņemt lēmumu par līdzdalību projekta izstrādē ūdens hidrantu projektēšanai un topogrāfijai 

Priekuļos, Mežciema un Raunas ielās.  

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

15.panta 18.punktu, Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 21.augusta (protokols Nr.14) 

atzinumu un Finanšu komitejas 2014.gada 25.augusta (protokols Nr.9) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita 

Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Uzsākt hidrantu izbūves projektēšanu un topogrāfiskā plāna izgatavošanu Priekuļos, 

Mežciema un Raunas ielās. 

2. Projektēšanas un topogrāfiskā plāna izgatavošanas darbu veikšanai slēgt sadarbības 

līgumu ar SIA „Vidzemes mežsaimnieks”, SIA „ALB”, SIA „Priekuļu rapsis”, Zemnieku 

saimniecību „Avotiņi”, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu. 

 

 

31. 

Liepas bāriņtiesas locekļa ievēlēšana 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja M.Juzupa informē, ka sakarā ar to, ka 2014.gada 

1.augustā beidzās Priekuļu novada bāriņtiesu pilnvaru laiks, tika izsludināts atkārtots konkurss 

uz Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas locekļa amatu. Uz atkārtoto konkursu tika saņemts viens 

iesniegums no Evitas Šīrantes (reģ. 14.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Š-690). Evitas 

Šīrantes kandidatūra atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām. 

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

21.panta 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris 

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

1. Ievēlēt Evitu Šīranti par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas locekli. 

2. Noteikt Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas locekles Evitas Šīrantes pilnvaru laiku no 

2014.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam. 



19 

 

 

32. 

Par Priekuļu novada domes priekšsēdētājas M.Juzupas dalību Eiropas Vietējo un 

reģionālo pašvaldību kongresa 27.plenārsēdē 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 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, 

Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada 16.septembra domes lēmumu Nr.11 „Par Latvijas 

pašvaldību delegāciju Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā (CLRAE)” un Latvijas 

Pašvaldību savienības 2014.gada 27.janvāra vēstuli Nr.0120140403/A350 (reģ.27.01.2014. 

Priekuļu novada pašvaldība ar Nr.160), atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Piekrist Priekuļu novada domes priekšsēdētājas Māras Juzupas dalībai Eiropas Vietējo 

un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) 27.plenārsēdē Strasbūrā Francijā no 2014.gada 

13.oktobra līdz 2014.gada 17.oktobrim ieskaitot.  

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas M.Juzupas prombūtnes laikā veikt domes priekšsēdētāja darba pienākumus. 

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

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

likmes.  

 

33. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes                                        

priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2014.gada 28.augusta 

iesniegumu (reģ. 28.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-742) 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 un 

11.2.punkta 11.2.1.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

1 (Māra Juzupa), Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas un papildatvaļinājumu 2 (divas) darba dienas no 

2014.gada 25.septembra līdz 2014.gada 10.oktobrim ieskaitot, par periodu no 2013.gada 2.jūlija 

līdz 2014.gada 1.jūlijam. 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas M.Juzupas 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.  
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34. 

Par nekustamā īpašuma „Kalnozoli-1”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(Z.Butāns) 

 

 Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojošas […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

2014.gada 12.augusta iesniegumu (reģ. 12.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-680) par 

nekustamā īpašuma “Kalnozoli-1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties  uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

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 -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Dita Sloka, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:    

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Kalnozoli-1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…], īpašumu, sastāvošu no meža zemes gabala (kad.apz.[…]) 16.6ha platībā; 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no meža zemes gabala 

(kad.apz.[…]), apstiprināt jaunu nosaukumu „Voldiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala platība –16.6ha; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam (kad.apz.[…]) saglabājas nosaukums 

„Kalnozoli-1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība –4.2ha; 

3.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

 
 

Nākamā domes sēde 2014.gada 25.septembrī plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.18.40  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja                     A.Tīlena 

 

 


