
 
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 

 

2015.gada 30.jūlijā          Nr.10 

 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

2. Par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai.  

3. Par Priekuļu  novada pašvaldības budžeta izpildi 2015.gada 6 mēnešos.  

4. Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

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

novada budžetu 2015.gadam”” izdošanu.  

5. Par palīdzību Ukrainai.  

6. Par finansējumu pamatizglītības mazākumtautību programmā.  

7. Par adreses maiņu īpašumam „Lielbērzi” ar „kadastra Nr.”, Bērzkrogs, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā.  

8. Par nekustamajā īpašumā „Tomēni – Irbītes – Rauna”, Liepas pagastā, ar „kadastra Nr.” 

ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”,  piekritību pašvaldībai. 

9. Par nekustamajā īpašumā „Sīkuļi – Lisa”, Mārsnēnu pagastā, ar „kadastra Nr.”, ietilpstošo 

zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, Lisa”, piekritību 

pašvaldībai. 

10. Par nekustamā īpašuma „Kalāči – Irbītes”, Liepas pagastā, ar „kadastra Nr.” ceļš, 

piekritību pašvaldībai. 

11. Par nekustamajā īpašumā „Auniņi – Dzeguzes”, Mārsnēnu pagastā, ar „kadastra Nr.”, 

ietilpstošo zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu”, „kadastra 

apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” ceļš „Auniņi – Dzeguzes”, piekritību 

pašvaldībai. 

12. Par nekustamā īpašuma „Jaunrauna – Smurģi”, Priekuļu pagastā, ar „kadastra Nr.” 

ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, piekritību pašvaldībai. 

13. Par zemes gabalu Priekuļu novada Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai. 

14. Par Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma  „Par lauku apvidus zemes 

piekritību Liepas pagasta pašvaldībai” (prot.Nr.11, 3.1.§) atzīšanu par spēku zaudējušu.  

15. Par Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma  „Par ceļu zemes 

piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.9-2008, 7.§) daļas atzīšanu par spēku zaudējušu.  

16. Par Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma  „Par ceļu zemes 

piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.9-2008, 7.§) daļas atzīšanu par spēku zaudējušu.  
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17. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma (prot.Nr.6, 20.p), „Par zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai” atzīšanu par spēku zaudējušu.  

18. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 17.oktobra lēmuma (prot.Nr.15, 29.p), „Par 

zemes gabalu Priekuļu novada Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai” atzīšanu par 

spēku zaudējušu.  

19. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmuma (prot.Nr.5, 36.p), „Par zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai” atzīšanu par spēku zaudējušu 

20. Par nekustamā īpašuma „Oši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

21. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kalna Smurģi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

22. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam  „Vītoliņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.  

23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.Z. 

24. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.Z. 

25. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.B. 

26. SIA „Kristīnes Avotiņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

27. U.S. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

28. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M.K. 

29. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.B.  un Z.R. 

30. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Z. un J.Z.  

31. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un 

nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Priekuļu novadā” apstiprināšanu.  

32. Par pievadceļa izbūvi caur  Priekuļu novada pašvaldības zemes gabalu.  

33. Par domes priekšsēdētājas Māras Juzupas dalību Eiropas Vietējo un reģionālo 

pašvaldību kongresa (CLRAE) 29.plenārsēdē.  

34. Par laivu nomas maksas noteikšanu Veselavas muižā.  

35. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaunavotiņi”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

36. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.  

37. L.S. iesnieguma izskatīšana par zemes nomu. 

38. Informācija par Jāņmuižas siltumapgādi.   

 

 

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, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova,  Juris 

Levitass.  

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Ainārs Amantovs  –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Inita Jansone   – juriste; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Vineta Lapsele –projektu vadītāja; 

Juris Pētersons            –teritorijas plānotājs; 

Evita Šīrante  –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde  –galvenā nodokļu speciāliste; 

Ernests Ikaunieks  –komunālās saimniecības vadītājs; 
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Kristīne Rebinova  –Liepas pamatskolas direktore; 

Sandra Mizga              –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Emerita Gruzde  –Veselavas tautas nama vadītāja. 

 

Nepiedalās:  

Armands Capars  –attaisnota iemesla dēļ; 

Dace Kalniņa                          –attaisnota iemesla dēļ; 

Juris Sukaruks                        –attaisnota iemesla dēļ. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

39. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Baloži”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

40. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumos par lauku 

apvidus zemes piekritību valstij.  

41. Par atteikumu uzņemt M.K. Palīdzības reģistrā. 

42. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

43. Informācija par pašvaldības ceļu stāvokli. 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  

 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 39., 40., 41., 42. un 43. darba kārtības jautājumu. 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības  2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
(ziņo: V.Lapsele) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu. 

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

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

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

dome nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu, 

likuma par budžeta un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 

5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu. (Pārskats 

pielikumā.) 

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

Par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 67.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem 

Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, 

Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), 

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

1. Nodot Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projektu publiskai 

apspriešanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2015.gada 04. augusta līdz 2015.gada 01. 

septembrim.  

3. Ievietot paziņojumu par Priekuļu novada attīstības programmas projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv un publicēt 

paziņojumu pašvaldības informācijas lapā „Priekuļu Novada Vēstis”.  

4. Informēt Vidzemes plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību.  

 

 

3. 

Par Priekuļu  novada pašvaldības budžeta izpildi 2015.gada 6 mēnešos 

(ziņo: I.Rumba) 

 

           Priekuļu domes deputāti noklausās Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas Ilzītes 

Rumbas ziņojumu par 2015.gada budžeta izpildi 6 mēnešos. 

            Deputāti uzdod jautājumus, I.Rumba atbild. 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:    Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par 2015.gada budžeta izpildi 6 mēnešos. 

 

 

4. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

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

novada budžetu 2015.gadam”” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome iepazinusies ar Finanšu komitejas 2015.gada 20.jūlija lēmumu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte 

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

 

  Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 30.jūlija saistošos noteikumus Nr.6 „Par 

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

budžetu 2015.gadam”” (Saistošie noteikumi pielikumā). 

 

 

 

http://www.priekuli.lv/
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5. 

Par palīdzību Ukrainai. 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: J.Levitass, G.Sabulis, M.Baltiņš) 

 

             Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilzīte Rumba iepazīstina ar Latvijas 

Pašvaldību savienības vēstuli par pašvaldību palīdzību Ukrainai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. 

pantu un ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai 

adresētajā 2015. gada 12. maija vēstulē Nr.C03-07/148 izteikto lūgumu sniegt palīdzību 

medikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un 

ārstniecības iestādēm, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, 

Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Piešķirt līdzekļus 500 euro (pieci simti euro) apmērā no Priekuļu pašvaldības rezerves 

fonda līdzekļiem biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai 

Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz 

Latvijas Sarkanā Krusta ziedojumu kontu.  

2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt 

humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”. 

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību “Latvijas 

Sarkanais Krusts” koordinēs palīdzības sagādi un nosūtīšanu.  

 

 
6. 

Par finansējumu pamatizglītības mazākumtautību programmā  

(ziņo: A.Tīdemanis,  izsakās: K.Rebinova, M.Juzupa, E.Stapulone, J.Levitass, E.Latko, 

I.Jansone) 

 

Liepas pamatskolas direktore K. Rebinova deputātiem sniedz informāciju par situāciju 

Liepas pamatskolā ar mazākumtautību skolēniem, integrāciju. Pārrunājot ar skolēnu vecākiem 

situāciju par pamatizglītības apguvi 2015./2016. mācību gadā, 2 vecāki izvēlējušies, ka viņu 

bērni mācības turpinās Valmieras 2.vidusskolā, 1 skolēns izvēlējās pamatizglītības programmu 

ar kodu 21011111. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

  Juriste Inita Jansone sniedz skaidrojumu par normatīvajos aktos noteiktajām izglītojamo 

tiesībām saņemt kompensāciju un to apmēriem par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.  

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā Liepas pamatskolas 

direktores K.Rebinovas iesniegumu, Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2015.gada 18.jūnija atzinumu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 

20.jūlija atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija 

Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. No pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķirt finansējumu EUR 1616 apmērā Priekuļu 

novada administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo izdevumu, kas saistīti ar 

braukšanas izdevumiem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 

atpakaļ, kompensācijai 50% apmērā 2015./2016.mācību gadā pamatizglītības programmas 

apguves nodrošināšanai Valmieras 2.vidusskolā  

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Priekuļu novada Liepas pamatskolas direktorei Kristīnei 

Rebinovai. 
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7. 

Par adreses maiņu īpašumam „Lielbērzi” ar „kadastra Nr.”, Bērzkrogs, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata SIA „Lauku Radi”, reģ.Nr.40003655858, juridiskā adrese Pāvu ielā 20, 

Sunīšos, Garkalnes novadā, rakstu (06.07.2015., Nr.1312), par adreses maiņu nekustamajam 

īpašumam „Lielbērzi”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”. 

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

un LR Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija 

Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam „Lielbērzi”, „kadastra Nr.”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, pamatceltnes un 

deviņām palīgceltnēm mainīt adresi un apstiprināt jaunu adresi „Lielbērzi”, Bērzkrogā, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Lēmumu nosūtīt SIA „Lauku Radi”, Pāvu ielā 20, Sunīšos, Garkalnes novadā, un VZD 

Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā.  

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz vienas lapas. 

 

 

8. 

Par nekustamajā īpašumā „Tomēni – Irbītes – Rauna”, Liepas pagastā, ar 

„kadastra Nr.” ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”,  piekritību 

pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu, par 

nekustamajā īpašumā „Tomēni – Irbītes – Rauna”, Liepas pagastā, ar „kadastra Nr.” ietilpstošās 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības 

bilancē esošs ceļš, piekritību pašvaldībai. 

Izvērtējot domes rēicībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Priekuļu novada Liepas pagastā zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir 

izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības bilancē esošs ceļš; 

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojumi ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 
            Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro 

daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā „Tomēni – Irbītes – Rauna”, Liepas pagastā, ar „kadastra Nr.” 

ietilpstošā zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esošs ceļš, piekrīt pašvaldībai, pašvaldību funkciju īstenošanai un uz 

tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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9. 

Par nekustamajā īpašumā „Sīkuļi – Lisa”, Mārsnēnu pagastā, ar „kadastra 

Nr.”, ietilpstošo zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu”, Lisa”, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu, par 

nekustamajā īpašumā „Sīkuļi – Lisa”, Mārsnēnu pagastā, ar „kadastra Nr.”, ietilpstošo zemes 

vienību ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, uz kurām ir izbūvēts Priekuļu 

novada pašvaldības bilancē esošs ceļš „Sīkuļi – Lisa”, piekritību pašvaldībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Ar Mārsnēnu pagasta TDP 28.08.1992. 20.sasaukuma 13.sesijas lēmumu pagasta 

pašvaldībai ir piešķirta pastāvīgā lietošana zeme ceļa „Sīkuļi – Lisa” uzturēšanai; 

2. Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojumi ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

 

           Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro daļu 

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

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā „Sīkuļi – Lisa”, Mārsnēnu pagastā, ar „kadastra Nr.”, ietilpstošās 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, uz kurām ir izbūvēts 

Priekuļu novada pašvaldības bilancē esošs ceļš „Sīkuļi – Lisa”, piekrīt pašvaldībai, pašvaldību 

funkciju īstenošanai, un uz tās vārda ir ierakstāmas zemesgrāmatā; 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma „Kalāči – Irbītes”, Liepas pagastā, ar „kadastra Nr.”  

piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu, par 

nekustamajā īpašumā „Kalāči – Irbītes”, Liepas pagastā, ar „kadastra Nr.” ietilpstošās zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības bilancē 

esošs ceļš, izņemšanu no valsts zemes rezerves fonda, un tās piekritību pašvaldībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Priekuļu novada Liepas pagastā zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir  

izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības bilancē esošs ceļš, ir ieskaitīta valsts zemes 

rezerves fondā; 

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojumi ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

 

          Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro daļu, 

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

noteikumi”, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumus Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Liepas pagastā, ar „kadastra Nr.” apstiprināt nosaukumu 

„Kalāči – Irbītes”, Liepas pagastā. 

2. Zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

3. Nekustamajā īpašumā „Kalāči – Irbītes”, Liepas pagastā, ar „kadastra Nr.” ietilpstošā 

zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esošs ceļš, piekrīt pašvaldībai, pašvaldību funkciju īstenošanai, un uz 

tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

4. Zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esošs ceļš, izslēgt no valsts zemes rezerves fonda. 

5. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

11. 

Par nekustamajā īpašumā „Auniņi – Dzeguzes”, Mārsnēnu pagastā, ar „kadastra 

Nr.”, ietilpstošo zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „kadastra 

apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”ceļš „Auniņi – 

Dzeguzes”, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu, par 

nekustamajā īpašumā „Auniņi – Dzeguzes”, Mārsnēnu pagastā, ar „kadastra Nr.”, ietilpstošo 

zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu” un 

„kadastra apzīmējumu”, uz kurām ir izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības bilancē esošs ceļš 

„Auniņi – Dzeguzes”, piekritību pašvaldībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Ar Mārsnēnu pagasta TDP 28.08.1992. 20.sasaukuma 13.sesijas lēmumu pagasta 

pašvaldībai ir piešķirta pastāvīgā lietošana zeme ceļa „Auniņi – Dzeguzes” uzturēšanai; 

2. Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojumi ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

 

           Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro.daļu 

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

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā „Auniņi – Dzeguzes”, Mārsnēnu pagastā, ar „kadastra Nr.”, 

ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu”, „kadastra 

apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, uz kurām ir izbūvēts Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esošs ceļš „Auniņi – Dzeguzes”, piekrīt pašvaldībai, pašvaldību 

funkciju īstenošanai, un uz tās vārda ir ierakstāmas zemesgrāmatā. 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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12. 

Par nekustamā īpašuma „Jaunrauna – Smurģi”, Priekuļu pagastā, ar „kadastra Nr.” 

ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu, par 

nekustamajā īpašumā „Jaunrauna – Smurģi”, Priekuļu pagastā, ar „kadastra Nr.” ietilpstošās 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības 

bilancē esošs ceļš, izņemšanu no valsts zemes rezerves fonda, un tās piekritību pašvaldībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. 1.Priekuļu novada Priekuļu pagastā zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir 

izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības bilancē esošs ceļš, ir ieskaitīta valsts zemes 

rezerves fondā. 

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojumi ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

 

           Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro daļu 

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

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā „Jaunrauna – Smurģi”, Priekuļu pagastā, „kadastra Nr.” ietilpstošā 

zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esošs ceļš, piekrīt pašvaldībai, pašvaldību funkciju īstenošanai, un uz 

tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

2. Zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esošs ceļš, izņemt no valsts zemes rezerves fonda; 

3. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

13. 

Par zemes gabalu Priekuļu novada Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu, par zemes 

vienībām, uz kurām ir izbūvēti Priekuļu novada pašvaldības bilancē esoši ceļi un ielas, 

izņemšanu no valsts zemes rezerves fonda un to piekritību pašvaldībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Priekuļu novada Priekuļu pagastā zemes vienības, uz kurām ir izbūvēti Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esoši ceļi un ielas, ir ieskaitītas valsts zemes rezerves fondā. 

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojumi ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

 

           Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro daļu 

un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris 

Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 
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1. Zemes vienības Priekuļu pagastā, uz kurām ir izbūvēti Priekuļu novada pašvaldības 

bilancē esoši ceļi un ielas, piekrīt pašvaldībai, pašvaldību funkciju īstenošanai, un uz tās 

vārda ir ierakstāmas zemesgrāmatā. Zemes vienību saraksts pielikumā Nr.2 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

14. 

Par Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma  „Par lauku apvidus 

zemes piekritību Liepas pagasta pašvaldībai” (prot.Nr.11, 3.1.§) atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra 

lēmuma „Par lauku apvidus zemes piekritību Liepas pagasta pašvaldībai” (prot.Nr.11, 3.1.§,). 

             Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atzīt par spēku zaudējušu Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma „Par 

lauku apvidus zemes piekritību Liepas pagasta pašvaldībai” (prot.Nr.11, 3.1.§,);  

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

15. 

Par Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma  „Par ceļu zemes 

piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.9-2008, 7.§) daļas atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Mārsnēnu pagasta padomes  2008.gada 25.septembra 

lēmuma „Par ceļu zemes piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.9-2008, 7.§,) 1.÷4.punktu. 

            Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atzīt par spēku zaudējušu Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma 

„Par ceļu zemes piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.9-2008, 7.§,) 1.÷4.punktu;  

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

   

16. 

Par Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma  „Par ceļu zemes 

piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.9-2008, 7.§) daļas atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Mārsnēnu pagasta padomes  2008.gada 25.septembra 

lēmuma „Par ceļu zemes piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.9-2008, 7.§,) 8. un 9.punktu. 

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atzīt par spēku zaudējušu Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada   25.septembra lēmuma 

„Par ceļu zemes piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.9-2008, 7.§,) 8. un 9.punktu;  

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

   

17. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma (prot.Nr.6, 20.p), „Par zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu 

(prot.Nr.6, 20.p) „Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai”. 

           Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu 

(prot.Nr.6, 20.p) „Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai”;  

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 
18. 

Par Priekuļu novada domes 2013.gada 17.oktobra lēmuma (prot.Nr.15, 29.p), „Par 

zemes gabalu Priekuļu novada Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai” atzīšanu 

par spēku zaudējušu. 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu 

(prot.Nr.15, 29.p) „Par zemes gabalu Priekuļu novada Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai”. 

          Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu 

(prot.Nr.15, 29.p) „Par zemes gabalu Priekuļu novada Priekuļu pagastā piekritību 

pašvaldībai”. 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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19. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmuma (prot.Nr.5, 36.p), „Par 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai” atzīšanu par 

spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmumu 

(prot.Nr.5, 36.p) „Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai”. 

 

            Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmumu 

(prot.Nr.5, 36.p) „Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai”. 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma „Oši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata I.H., dzīvojoša „adrese”, iesniegumu (02.07.2015., Nr.H-621) par 

nekustamā īpašuma „Oši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu. 

Iesniegumam ir pievienotas zemesgrāmatu apliecības un zemes robežu plāna kopijas.  

           Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un LR 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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, 

Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Oši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), 

neapbūvētu zemes gabalu („kadastra Nr.”) 5,0 ha platībā; 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no viena neapbūvēta zemes 

gabala ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Margrietiņas”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā;  

2.1. Zemes gabalu kopējā platība – 5,0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101); 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no diviem zemes gabaliem „kadastra 

apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu”, un dzīvojamās mājas, saglabājas nosaukums 

„Oši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;  

3.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 7,0 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

3.2. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, zemes 

gabalu iemērot dabā; 

3.3. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgs; 
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4. Lēmumu nosūtīt I.H., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā. 

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

 

 

21. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kalna Smurģi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata SIA „Rīgas mērniecības birojs”, juridiskā adrese Puškina ielā 14, Rīgā, 

(09.07.2015., Nr.1343) rakstu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā 

„Kalna Smurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), ietilpstošās zemes vienības 

ar „kadastra apzīmējumu” sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās. Iesniegumam ir 

pievienots zemes ierīcības projekts trīs eksemplāros. 

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un LR Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumus Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR 

-12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris 

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

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

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”). Zemes ierīcības projekts paredz no zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalīt neapbūvētu zemes gabalu – meža zemi, 

izveidojot jaunu zemes vienību (skatīt pielikumā 4a); 

2. Atbilstoši 2015.gada 26.februāra novada pašvaldības lēmuma (prot.Nr.3, 16.p.) 8.punktā 

noteiktajam, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta 

zemes gabala, apstiprināt jaunu nosaukumu „Smurģu mežs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

2.1. atdalītā zemes vienības platība 20,21 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

2.2. zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0201); 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no četrām zemes vienībām, 

dzīvojamās mājas un divām nedzīvojamām ēkām, saglabājas nosaukums „Kalna Smurģi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

4. Visām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101); 

5. Lēmumu nosūtīt SIA „Rīgas mērniecības birojs”, Puškina ielā 14, Rīgā, un VZD 

Vidzemes reģionālai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā. 

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

 

 
22. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam  „Vītoliņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

        Dome izskata R.V., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu (26.06.2015., Nr.V-593) par 

zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Vītoliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, („kadastra Nr.”).   
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           Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” un LR 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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija 

Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  
1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Vītoliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”),  zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, kopējā platība 2,00 ha – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

2. Lēmumu nosūtīt R.V. uz adresi „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas 

ielā 47, Valmierā. 

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

 

 

23. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.Z. 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

   Dome izskata Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. daļas 

27. punktu; „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 3. panta otro daļu; 11. panta pirmo, otro un 

ceturto daļu; 12. panta pirmās daļas 1. punktu un panta sesto daļu; 2003. gada 11. februāra LR 

Ministr kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. 

punktu, kas nosaka, 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 un 4. punktu, kas nosaka, ka, ja pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, iestāde 

konstatē, ka deklarācijas iesniegšanas laikā personai nebija deklarācijā norādītā tiesiskā pamata 

apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas 

iesniegšanas datumu.”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, 

Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Anulēt S.Z., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar deklarācijas 

iesniegšanas datumu. 

2. Administratīvo aktu paziņot S.Z., nosūtot lēmuma izrakstu triju darbdienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas uz deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

3. 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. 

4. Lēmums izpildāms nekavējoši pēc tā spēkā stāšanās. 

5. Saskaņā ar APL 76. panta 2.daļu un 79. panta 1.daļu šo administratīvo aktu var pārsūdzēt 

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

pieteikumu tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas (Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13a, Valmierā, LV-4201, tel. 64250505), bet, ja dzīvesvieta nav deklarēta – 

Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, tel. 67077902.  

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz divām lapām. 
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24. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.Z. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.Z. 

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

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  
1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no I.Z., „personas kods”, nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 286,74 EUR, nokavējuma naudu 102,82 EUR, kopā 

389,56 EUR, pavisam kopā 389,56 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi euro 56 centi) 

bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Priekuļu novada pašvaldībā - Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 

Priekuļu nov. LV-4126.        

3. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 

4. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.7 uz divām lapām. 

 

 

25. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.B. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no R.B. 

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

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. pantu atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  
1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no R.B., „personas kods”, nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām parādu 46,99 EUR, nokavējuma naudu 22,20 EUR, kopā 69,19 EUR, 

pavisam kopā 69,19 EUR (sešdesmit deviņi euro 19 cents) bezstrīda kārtībā, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 
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noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 

tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes 

darbību, iesniegt sūdzību Priekuļu novada pašvaldībā - Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 

Priekuļu nov. LV-4126.    

3. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 

4. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 

 

        

26. 

SIA „Kristīnes Avotiņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „KRISTĪNES AVOTIŅI”, reģ.Nr.44103063602, 

2015.gada 16.jūlija iesniegumu (reģ.16.07.2015. Priekuļu novada pašvaldībā 1386) par zemes 

nomas līguma slēgšanu. 

SIA „KRISTĪNES AVOTIŅI” vēlas slēgt zemes nomas līgumu par īpašumu 

„BIRZMAĻI”,  „kadastra Nr.”,  29,72 ha platībā.  

SIA „KRISTĪNES AVOTIŅI” zemi lauksaimniecības vajadzībām nomāja jau iepriekš no 

bijušās zemes lietotājas N.O. 

 Ar 2015.gada 29.janvāra domes lēmumu „Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” šī zeme ir ieskaitīta rezerves 

fondā.  

Neviena cita persona nav pieteikusies uz šīs zemes vienības nomu. 

            Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt SIA „KRISTĪNES AVOTIŅI”, reģistrācijas adrese  "adrese”, zemes vienību ar 

„kadastra Nr.”  29,72  ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu –2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

paziņošanas dienas SIA „KRISTĪNES AVOTIŅI”. 

5. Lēmumu nosūtīt SIA „KRISTĪNES AVOTIŅI”  uz adresi – „adrese” 

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

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

 

 

27. 

U.S. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata U.S. 2015.gada 25.jūnija iesniegumu (reģ.26.06.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā S-592) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

U.S. vēlas slēgt zemes nomas līgumu par īpašumu „Oppes”,  „kadastra Nr.”,  2,01 ha 

platībā uz 2 gadiem un par īpašumu „Lejas Gubāti 1”, „kadastra Nr.”, 2,1 ha platībā uz 5 gadiem.  

U.S. zemi izmantos lauksaimniecības vajadzībām. 

 Ar 2013.gada 23.maija domes lēmumu „Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Oppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” šī zeme ir ieskaitīta rezerves 

fondā.   

Saskaņā ar 2015.gada 29.janvāra domes lēmumu „Par zemes gabala ar „kadastra 

apzīmējumu”, „Lejas Gubāti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” šīs 
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zemes tiesiskais valdītājs ir Priekuļu novada pašvaldība. Uz zemes gabala pēc kadastra reģistra 

datiem atrodas divas ēkas (viena dzīvokļa māja un lauku saimniecību nedzīvojamā ēka), kurām 

piederība nav noskaidrota. 

Neviena cita persona nav pieteikusies uz šo zemes vienību nomu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt U.S., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, zemes vienību ar „kadastra Nr.”  2.01  ha 

un zemes vienību ar „kadastra Nr.” 1.8  ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – zemes vienībai ar „kadastra Nr.”- 2 gadi un zemes 

vienībai ar „kadastra Nr.”– 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

paziņošanas dienas U.S. 

5. Lēmumu nosūtīt U.S.  uz adresi – „adrese”.  

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

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

 

 

28. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M.K. 
(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.K., „personas kods”, 2015.gada 1.aprīļa iesniegumu 

(reģ.Nr.S-3029) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

             Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, 

Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), 

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

1. Atteikt M.K. izīrēt pašvaldības dzīvokli – „adrese”. 

2. Ieteikt M. K. apsvērt iespēju izīrēt no pašvaldības kādu no dzīvokļiem, kuri netiek 

piešķirti saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”. 

3. Lēmumu nosūtīt M.K. uz adresi- „adrese” un Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu 

jautājumu komisijai. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 divām lapām. 

 

 

29. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.B.  un Z.R. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

 

Priekuļu novada dome izskata A.A. 2015.gada 15.jūnija iesniegumu ar lūgumu anulēt 

ziņas par  V.B., „personas kods”, un Z.R., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

Iesniegumā norādīts, ka  V.B. un S.R. nav tiesiska pamata deklarētās dzīvesvietas ziņu 

reģistrācijai, jo minētās personas nav pirmās pakāpes radinieki ar dzīvokļa īpašnieci.  
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    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, veicot iesniegumā minēto ziņu pārbaudes 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.pantu, 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 -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija 

Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  
1. Anulēt ziņas par V.B., „personas kods”, un Z.R., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu 

„adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Lēmumu Z.R., V.B. un A.A. nosūtīt uz adresi: „adrese”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, V. Baloža ielā 13A. 

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

 

 

30. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Z. un J.Z. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Pēc Priekuļu novada pašvaldības iniciatīvas tiek izskatīts jautājums par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Z., „personas kods”, un J.Z., „personas kods”, „adrese”, sakarā ar 

to, ka viņiem nav tiesiska pamata ziņu deklarēšanai  

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 -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Anulēt ziņas par A.Z., „personas kods”, un J.Z., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu 

„adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, V. Baloža ielā 13A. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.11 uz divām lapām. 
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31. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par ielu tirdzniecību un 

nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Priekuļu novadā” izdošanu 

(ziņo: A.Amantovs) 

 

            Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs Amantovs domei sniedz informāciju par 

nepieciešamību izdot pašvaldības saistošos noteikumus par ielu tirdzniecību un nodevu apmēriem. 

Tautsaimniecības komitejas sēdē 16.07.2015. izskatīts saistošos noteikumu „Par ielu tirdzniecību 

un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Priekuļu novadā” projekts, nolemts virzīt noteikumu 

projektu apstiprināšanai domes sēdē. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, 

Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 7„Par ielu tirdzniecību un 

nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Priekuļu novadā” (Saistošie noteikumi pielikumā). 

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekuļu novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Priekuļu novada vēstis”. 

32. 

Par pievadceļa izbūvi caur  Priekuļu novada pašvaldības zemes gabalu 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

Izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo informē deputātus par pievadceļa izbūves 

nepieciešamību Liepas pagasta īpašumā „Dzenīši”. Ceļa izbūve nepieciešama, lai varētu 

nodrošināt kravas auto un traktortehnikas piekļuvi īpašumam „Dzenīši” nešķērsojot blīvi 

apdzīvotu vietu Sarkaņi, Liepas pagastā. Ceļu iespējams izbūvēt caur Priekuļu novada 

pašvaldības zemes gabalu ar „kadastra Nr.”, veidojot pieslēgumu pašvaldības ceļam A1 

Kainaiži-Sarkaņi.  

Pamatojoties uz Z/S „Lejas Sīmaņi ” 2015.gada 15.jūlija iesniegumu un Priekuļu novada 

domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris 

Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

Atļaut Z/S „Lejas Sīmaņi” veikt pievadceļa izbūvi caur Priekuļu novada pašvaldības 

zemes gabalu ar „kadastra Nr.”.   

 

 

33. 

Par domes priekšsēdētājas Māras Juzupas dalību Eiropas Vietējo un reģionālo 

pašvaldību  kongresa (CLRAE) 29.plenārsēdē 

 

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.punkta 

3.5.apakšpunktu, 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 2015.gada 15.jūlija vēstuli Nr.0720152186/A1449 

(reģ.15.07.2015. Priekuļu novada pašvaldība ar Nr.1379), atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 
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Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) 29.plenārsēdē Strasbūrā Francijā no 2015.gada 

19.oktobra līdz 2015.gada 23.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.  

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

 
 

34. 

Par laivas nomas maksas noteikšanu Veselavas muižas teritorijā 

(ziņo: E.Gruzde) 

 

Veselavas tautas nama vadītāja Emerita Gruzde iepazīstina deputātus ar sagatavoto 

lēmuma projektu par laivas nomas maksas noteikšanu Veselavas muižas teritorijā  Projekts 

paredz Lieldienu  pasākumā, „Trīs  pilieni  ceriņu  burvestības” pasākumā, Ģimenes  svētkos, 

Novadu  svētkos, Rožu  svētkos un  citos pašvaldības maksas  pasākumos laivu  izmantot  bez  

maksas  - reklāmas  nolūkos, pārējā laikā laivu iznomāt par maksu. 

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

21.panta 14.punkta a apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris 

Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Noteikt šādu maksu par laivas nomu Veselavas muižas teritorijā: 

1.1. izdekorēta laiva pēc kāzu ceremonijām un citām svinībām līdz vienai stundai  – 

45,00 EUR;  

1.2. nedekorēta laiva EUR 20.00 stundā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Veselavas tautas nama vadītāja E. Gruzde. 

 

 

35. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaunavotiņi”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata A.Z., deklarētā dzīvesvieta „”adrese”, iesniegumu (22.07.2015., Nr.Z-720) 

un E.M., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, kuru, pamatojoties uz universālpilnvaru Nr.4946, 

pārstāv I.M., iesniegumu (23.07.2015., Nr.M-724) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Jaunavotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”), un nekustamā īpašuma „Mauriņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 

savstarpējās robežas pārkārtošanai.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr.288, (12.04.2011.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte 

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



21 

 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei, paredzot savstarpējās robežas pārkārtošanu 

starp nekustamā īpašuma „Jaunavotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, zemes 

vienību ar „kadastra apzīmējumu”, un nekustamā īpašuma „Mauriņi”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, neveidojot jaunu nekustamo 

īpašumu;  

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. Atlikušā zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” („Jaunavotiņi”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā platība saglabājas ne mazāka par 2,0 ha; 

2.2. Saglabāt piekļūšanu no pašvaldības ceļa abām zemes vienībām; 

2.3. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma 

lietošanas tiesību aprobežojumus; 

2.4. Gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumi vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju. 

3. Lēmumu nosūtīt A.Z. uz adresi – „adrese”, un I.M. uz adresi – „adrese”. 

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

 

 

36. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

           Domes izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo ierosina veikt izmaiņas Priekuļu novada 

pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 29.
2 

punktu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte 

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

Apstiprināt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības amatu kvalifikācijas katalogā (katalogs 

pielikumā). 

 

 

37. 

L.S. iesnieguma izskatīšana par zemes nomu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.S. 2015.gada 23.jūlija iesniegumu (reģ.23.07.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā S-726) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

L.S. un N.P. vēlas slēgt zemes nomas līgumu par zemes īpašumu „Kalna Veģeri”, 

„kadastra Nr.”  4,3 ha platībā.  

Līdz 2010.gada 11.novembrim iepriekš minētā zeme bija piešķirta lietošanā A.P., kuras 

mantinieki ir L.S. un N.P. Uz zemes atrodas L.S. un N.P. piederošas ēkas (mantojuma apliecība 

12.01.2015.)  

Ar 2010.gada 11.novembra domes lēmumu „Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Kalna Veģeri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” šī zemes tiesiskais 

valdītājs ir pašvaldība.  

Neviena cita persona nav pieteikusies uz šo zemes vienību nomu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Iznomāt L.S., deklarētā dzīvesvieta  „adrese” un N.P., deklarētā dzīvesvieta  „adrese”, 

katram ½ domājamās daļas  no zemes vienības ar „kadastra Nr.”. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

paziņošanas dienas L.S. 

5. Lēmumu nosūtīt L.S. un  N.P. uz adresi – "Kalna Veģeri" Veselavas  pag., Priekuļu nov., 

LV-4116 

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

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

 
 

38. 

Informācija par Jāņmuižas siltumapgādi 

(ziņo:E.Ikaunieks) 

 

Komunālās saimniecības vadītājs Ernests Ikaunieks informē deputātus par Jāņmuižas 

katlu mājas darbu nākamajā apkures sezonā. 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  
Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu. 

 

 

39. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Baloži”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata E.B., dzīvojoša „adrese”, iesniegumu (27.07.2015., Nr.B-735) par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos. 

Iesniegumam ir pievienotas zemes ierīcības projekts trīs eksemplāros.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un LR 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 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, 

Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Baloži”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot to divos atsevišķos nekustamos 

īpašumos (skatīt pielikumā 13a); 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, 

apstiprināt jaunu nosaukumu „Ūbeles”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 4,49ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101); 
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3. Atlikušais nekustamais īpašums „Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), sastāv no apbūvēta zemes gabala; 

3.1. zemes vienības platība 2,00ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101); 

4. Lēmumu nosūtīt E.B., “adrese”, un VZD Vidzemes reģionālai nodaļai Rīgas ielā 47, 

Valmierā. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 divām lapām. 

 

 

40. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumos par lauku 

apvidus zemes piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par Valsts 

zemes dienesta 2015.gada 9.jūlija elektronisku rakstu (ienākošais reģ.Nr.1350, 10.07.2015.) un 

nepieciešamību papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumus, norādot 

piekrītošo zemes vienību platību. 
Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

 

1. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” 

(prot.Nr.1, 29.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” platība ir 

11,2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

2. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Pakalni 2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” 

(prot.Nr.1, 31.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” platība ir 0,4 

ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

3. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 32.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 2,5 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

4. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 36.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 1,3 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

5. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Jaubajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 37.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 3,2 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

6. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” 

(prot.Nr.1, 38.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” platība ir 2,2 

ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

7. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 39.p.), sekojoši: 
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8. „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” platība ir 0,9ha, vairāk, vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

9. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 40.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 1,3 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

10. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 41.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 3,9 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

11. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Vēlziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 42.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 3,8 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

12. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 43.p.), sekojoši: 

13. „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” platība ir 42,3ha, vairāk, vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

14. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 44.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 0,3 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

15. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 45.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 3.9 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

16. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Lejas Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 46.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 4,1 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

17. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Lieljokas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 47.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 1,8 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

18. Papildināt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Rīsmaņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (prot.Nr.1, 48.p.), sekojoši: „2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

platība ir 0,5 ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā”; 

19. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

41. 

Par atteikumu uzņemt M.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 
Priekuļu novada dome izskata M.K., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

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

13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 
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15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 

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

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt M.K., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 

 

 

42. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilzīte Rumba 

informē deputātus par Nekustamā īpašuma – zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 12, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.” izsoles rezultātu. 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokols 

Nr.7, p.26), Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš, Elija Latko, Sarmīte Orehova, 

Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

     Apstiprināt nekustamā īpašuma ar nosaukumu – Eduarda Veidenbauma iela 12, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.” izsoles rezultātu. 

 

 

43. 

Informācija par pašvaldības ceļu stāvokli 

 

 

Ceļu meistars Jānis Blašķis informē deputātus par pašvaldības ceļu stāvokli, iepazīstina 

ar „Latvijas valsts ceļu” informāciju par 2016.gadā plānoto ceļu būvniecību.  

Viskritiskākā stāvoklī ir ceļš Liepa-Mārsnēni, kā arī ceļš - no Smiltenes ceļa līdz 

pagriezienam uz Liepas kapiem.  

Deputāts Māris Baltiņš ierosina nākotnē plānot gājēju ceļu  paralēli ceļam uz Liepas 

kapiem. 

 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 16.50 

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja                     A.Tīlena 


