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2016.gada 22.septembrī         Nr.10 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

 

Darba kārtība:  

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

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

pašvaldību kongresa plenārsēdē.  

3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.P. I.S., K.S., K.S. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.  

8. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2016 „Par nekustamā īpašuma 

nodokli Priekuļu novadā” izdošanu.  

9. Par noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta līdzfinansējuma 

sadales kārtība pedagogu darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu.  

10. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.J. 

11. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.K. 

12. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu V.K. 

13. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.K. 

14. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.M. 

15. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.M. un Ē.M. 

16. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.P. 

17. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu R.P. 

18. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.R. 

19. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites.  

20. Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju amata algām.  

21. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2016 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Priekuļu novada budžetu 

2016.gadam”” izdošanu.  

22. Par atteikumu uzņemt T.K. Palīdzības reģistrā.  

23. Par J.A. uzņemšanu Palīdzības reģistrā.  

24. Par atteikumu uzņemt K.R. Palīdzības reģistrā.  

25. Par atteikumu uzņemt A.S. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu  

26. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E.D.  

27. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu K.S.  
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28. Par adreses apstiprināšanu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” un būvei ar „kadastra 

apzīmējumu”  „Pļavmalas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.   

29. Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „Velliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

30. Par nekustamā īpašuma „Lielbaļķīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

31. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Muldas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu.   

32. Par Mārsnēnu Jauniešu centra izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.  

33. Par Mārsnēnu sabiedriskā centra izveidi.  

34. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumā „Par jaunas amata 

vienības datorsistēmu un datortīklu administrators izveidi”.  

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre  Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns  Armands Capars,  Sarmīte Orehova, 

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  

Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   – juriste;  

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Ainārs Amantovs  – mežzinis. 

 

 

Nepiedalās:  

Dace Kalniņa   – attaisnots iemesls;  

Elīna Stapulone  – attaisnots iemesls;  

Dita Sloka   – attaisnots iemesls. 

 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

35. Par pašvaldības kustamās mantas - Katlu mājas aprīkojuma nodošanu atkārtotai izsolei un  

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

36. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

37. Par Ģimenes atbalsta nodaļas darbībai nepieciešamo telpu nodrošināšanu. 

38. Par māju apsaimniekošanas un apkures izmaksām. 

39. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošo cirsmu nodošanu atsavināšanai izsolē. 

40. Par pašvaldības īpašuma Maija ielā 2-10, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

41. Par neprivatizētā dzīvokļa Maija ielā 2 dz.15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārdošanu par nosacīto cenu. 
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42. Par neprivatizētā dzīvokļa Rūpnīcas ielā 6 dz.37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārdošanu par nosacīto cenu. 

43. Par neprivatizētā dzīvokļa Rūpnīcas ielā 23 dz.19, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārdošanu par nosacīto cenu. 

44. Par neprivatizētā dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 4 dz.30, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārdošanu par nosacīto cenu. 

45. Par neprivatizētā dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 7 dz.11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārdošanu par nosacīto cenu. 

46. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 23-48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

47. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 23-34, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

48. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas ielā 19-46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

49. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.P. 

50. Par nekustamā īpašuma Maija ielā 3-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

51. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

52. Par nekustamā īpašuma “Doktorāts”-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

53. Par nekustamā īpašuma – Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

54. Domes priekšsēdētājas informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 

 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  

Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 

48., 49., 50., 51., 52., 53. un 54.darba kārtības jautājumu. 

 

 

1. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes                                        

priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2016.gada 10.septembra 

iesniegumu (reģ. 15.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-901) 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 -11 (Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO 

– 1 (Māra Juzupa), Priekuļu novada dome nolemj:    

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas  un papildatvaļinājumu 1 (vienu) darba dienu no 



4 

 

2016.gada 3.oktobra līdz 2016.gada 17.oktobrim ieskaitot, par periodu no 2015.gada 2.jūlija līdz 

2016.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.  

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

 

 

2. 

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

reģionālo pašvaldību kongresa plenārsēdē 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

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 2014.gada 10.septembra domes lēmumu Nr.3 

„Par Latvijas pašvaldību delegāciju Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā 

(CLRAE)” un Latvijas Pašvaldību savienības 2016.gada 31.augusta vēstuli 

Nr.0820162426/A1453 (reģ.31.08.2016. Priekuļu novada pašvaldība ar Nr.1626), atklāti 

balsojot, PAR -11 (Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (Māra Juzupa), Priekuļu novada dome 

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

un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) plenārsēdē Strasbūrā Francijā no 2016.gada 

18.oktobra līdz 2016.gada 21.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. 

 

 

3. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.P., I.S., K.S., K.S. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

 Priekuļu novada dome izskata I.Ē. 2016. gada 07. jūlija iesniegumu (reģ. 07.07.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ē-643) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

„adrese” šādām personām:  G.P., „personas kods”, I.S., „personas kods”,  K.S., „personas kods”, 

un K.S., „personas kods”, sakarā ar to, ka  nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

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 
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anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt G.P., „personas kods”, I.S., „personas kods”, K.S., „personas kods”, un K.S., 

„personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

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

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

 

4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „CEL TIK”, reģistrācijas 

Nr.44103014842, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā 

esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. 08.04.2010. Rīgas rajona tiesa  SIA „CEL TIK” pasludināja maksātnespējas procesu, 

2. 26.01.2016. Rīgas rajona tiesa SIA „CEL TIK” izbeidza maksātnespējas procesa 

lietu, pamatojums pabeigta bankrota procedūra, 

3. Ar LR Uzņēmuma reģistra 08.03.2016 .lēmumu SIA „CEL TIK”  likvidēts un izslēgts 

no uzņēmumu komercreģistra  

4. SIA „CEL TIK” laika posmā no 31.03.2010. līdz 15.11.2013. ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 95.90 (deviņdesmit pieci eiro 90 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 19.49 (deviņpadsmit eiro 49 centi) par nekustamo īpašumu  - 

zemi „Veģerīši”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”, 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka Valsts 

budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos 

ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, nodokļu 

maksātājam iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 

Iepriekš minētā panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 

šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš pašvaldība un Valsts ieņēmumu dienests, vai 

pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā informācija par nodokļu parādu dzēšanu, ja 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

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

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto 

daļu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Dzēst SIA „CEL TIK”, reģistrācijas Nr.44103014842, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 95.90 (deviņdesmit pieci eiro 90 centi) un nokavējuma nauda EUR 19.49 

(deviņpadsmit eiro 49 centi) par nekustamo īpašumu  - zemi „Veģerīši”, Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

2. Publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv  informāciju par 

nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 
 

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

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „PLUS PUNKTS”, reģistrācijas 

Nr.40003302699, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā 

esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. 23.10.2013. Ogres rajona tiesa  SIA „PLUS PUNKTS” pasludināja maksātnespējas 

procesu, 

2. 03.12.2015. Ogres rajona tiesa SIA „PLUS PUNKTS” izbeidza maksātnespējas 

procesa lietu, pamatojums pabeigta bankrota procedūra, 

3. Ar LR Uzņēmuma reģistra 04.12.2015 .lēmumu SIA „PLUS PUNKTS””  likvidēts un 

izslēgts no uzņēmumu komercreģistra  

4. SIA „PLUS PUNKTS” laika posmā no 31.03.2014. līdz 16.11.2015. ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 32.86 (trīsdesmit divi eiro 86 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 10.19 (desmit eiro 19 centi) par nekustamo īpašumu  - ēku 

kiosku Dārza iela 6, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka Valsts 

budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos 

ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, nodokļu 

maksātājam iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 

Iepriekš minētā panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 

šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš pašvaldība un Valsts ieņēmumu dienests, vai 

pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā informācija par nodokļu parādu dzēšanu, ja 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

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

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto 

daļu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Dzēst SIA „PLUS PUNKTS”, reģistrācijas Nr. 40003302699, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 32.86 (trīsdesmit divi eiro 86 centi) un nokavējuma nauda EUR 10.19 

(desmit eiro 19 centi) par nekustamo īpašumu  - ēku kiosku Dārza iela 6, Priekuļi, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

2. Publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv  informāciju par 

nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 
 

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „SILMET”, reģistrācijas 

Nr.49503002685, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā 

esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

http://www.priekuli.lv/
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1. 19.09.2005. Vidzemes apgabaltiesa SIA „SILMET” pasludināja maksātnespējas 

procesu, 

2. 23.11.2015. Vidzemes apgabaltiesa SIA „SILMET” izbeidza  maksātnespējas 

procesu, procedūras iznākums bankrota procedūras pabeigšana, 

3. Ar LR Uzņēmuma reģistra 23.12.2015.lēmumu SIA „SILMET” likvidēts un izslēgts 

no uzņēmumu komercreģistra  

4. SIA „SILMET” laika posmā no 02.04.2007. līdz 17.11.2014. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 5270.68 (pieci tūkstoši septiņdesmit eiro 68 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 3759.87 (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi eiro 87 

centi) par nekustamo īpašumu  - ēkām „Dzenīši”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”. 

5. SIA „SILMET” laika posmā no 31.03.2005. līdz 17.11.2014. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 376.69 (trīs simti septiņdesmit seši eiro 69 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 277.52 (divi simti septiņdesmit septiņi eiro 52 centi) par 

nekustamo īpašumu  - zemi „Dzenīši”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra 

Nr.”.  
6. SIA „SILMET” laika posmā no 31.03.2005. līdz 31.11.2005. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 726.78 (septiņi simti divdesmit seši eiro 78 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 375.35 (trīs simti septiņdesmit pieci eiro 35 centi) par 

nekustamo īpašumu – ēkām un būvēm „Dzenīši”, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka Valsts  

budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos 

ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, nodokļu 

maksātājam iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 

Iepriekš minētā panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā  

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 

šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš pašvaldība un Valsts ieņēmumu dienests, vai 

pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā informācija par nodokļu parādu dzēšanu, ja 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

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

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto  

Daļu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Dzēst SIA „SILMET”, reģistrācijas Nr.49503002685, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 5270.68 (pieci tūkstoši septiņdesmit eiro 68 centi) un nokavējuma naudu EUR 

3759.87 (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi eiro 87 centi) par nekustamo īpašumu  - 

ēkām „Dzenīši”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, 

„kadastra Nr.”. 

2. Dzēst SIA „SILMET”, reģistrācijas Nr.49503002685, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 376.69 (trīs simti septiņdesmit seši eiro 69 centi) un nokavējuma naudu EUR 

277.52 (divi simti septiņdesmit septiņi eiro 52 centi) par nekustamo īpašumu  - zemi „Dzenīši”, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”; „kadastra Nr.”; „kadastra Nr.”. 

3. Dzēst SIA „SILMET”, reģistrācijas Nr.49503002685,  nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 726.78 (septiņi simti divdesmit seši eiro 78 centi) un nokavējuma naudu EUR 

375.35 (trīs simti septiņdesmit pieci eiro 35 centi) par nekustamo īpašumu – ēkām un būvēm 

„Dzenīši”, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

4. Publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv  informāciju par 

nodokļa parāda dzēšanu. 

http://www.priekuli.lv/
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5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu 

Priekuļu novada dome veic Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu 

normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.  

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1 panta 2.punktam, pašvaldību 

budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš attiecīgās pašvaldības, ja 

nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no 

konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa 

summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punkts nosaka nodokļu maksātāju 

tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu 

maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba informē, ka pielikumā minētajiem 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir izveidojušās nekustamā īpašuma nodokļu 

pārmaksas. Ņemot vērā faktu, ka minētie nodokļu maksātāji ir vai nu likvidēti un izslēgti no 

nodokļu maksātāju reģistra vai trīs gadu laikā nav pašvaldībai pieprasījuši pārmaksātās nodokļu 

summas atmaksu un viņiem Priekuļu novadā nav nekustamie īpašumi, uz kuriem varētu 

pārmaksu novirzīt kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, ir jādzēš pielikumā 

minētās nodokļu pārmaksas.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas  27.punktu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra 

(protokols Nr.11) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 293.00 EUR,  (divi 

simti deviņdesmit trīs eiro 00 centi) saskaņā ar pielikumu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot galvenajai nekustamā īpašuma nodokļu speciālistei 

Inetai Eberhardei. 

 

 

8. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2016 „Par nekustamā īpašuma 

nodokli Priekuļu novadā” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par 

nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā” izdošanu. 

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

14.panta pirmās daļas 3.punktu  un  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 

9.1 punktu un 9.panta otro daļu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Elija Latko Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/2016 „Par nekustamā 

īpašuma nodokli Priekuļu novadā” (Noteikumi pielikumā). 
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2. Saistošos noteikumus Nr.7/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā” 

un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

9. 

Par noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta 

līdzfinansējuma sadales kārtība pedagogu darba samaksai Priekuļu novada izglītības 

iestādēs” 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība”,  2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 

„Pedagogu darba samaksa noteikumi”, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 

„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un 2016.gada 15.jūlija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās 

izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” un Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.11, p.14), atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, 

Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), 

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

1. Apstiprināt noteikumus „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamatbudžeta 

līdzfinansējuma sadales kārtība pedagogu darba samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs” 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt valsts 

budžeta mērķdotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma izglītībai sadali atbilstoši apstiprinātajiem 

noteikumiem. 

3. Noteikumus piemērot ar 2016.gada 1.septembri. 

 

 

 

10. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

D.J. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata T.J., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam D.J. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka D.J., dzimis „datums” deklarētā 

dzīvesvieta - „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 5.klasē, apgūst izglītības 

programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 
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vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam D.J., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  

  

 

11. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.K. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata N.V., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas meitai A.K. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka A.K., dzimusi „datums” 

deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 5.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošai izglītojamai A.K., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  

 

 

12. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

V.K. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.K., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam V.K. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka V.K., dzimis „datums”, 

deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 10.klasē, 

apgūst izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam V.K., deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  

 

13. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

D.K. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.V., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam D.K. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka D.K., dzimis „datums”, 

deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 7.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam D.K., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, maršrutā Liepa 

– Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  

 

 

14. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.M. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.B., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam A.M. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka A.M., dzimis „datums”, 

deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 7.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 
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nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam A.M., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, maršrutā Liepa 

– Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  

 

 

15. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.M. un Ē.M. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.M., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēliem A.M. un Ē.M. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka A.M., dzimis „datums”, Ē.M. 

dzimis „datums” deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2016./2017.m.g.  mācās Valmieras 

2.vidusskolas 5.klasē, apgūst izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības 

mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošiem izglītojamiem A.M. un Ē.M., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  
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16. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.P. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata Ņ.G. , deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam A.P.. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka A.P., dzimis „datums”, deklarētā 

dzīvesvieta - „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 10.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam A.P., deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  

 

 

17. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

R.P. 
(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.P., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam R.P. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka R.P., dzimis „datums”, deklarētā 

dzīvesvieta – „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 10.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena 

mazākumtautību programma. 
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Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam R.P., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba. 

 

 

18. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.R. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.R., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam A.R. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka A.R., dzimis „datums”, 

deklarētā dzīvesvieta – „adrese” , 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 10.klasē, 

apgūst izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša 

virziena mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 
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nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam A.R., deklarētā dzīvesvieta – „adrese” , maršrutā Liepa 

– Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  

 

 

19. 

Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: I.Jansone, E.Latko, M.Juzupa ) 

 

Dome izskata jautājumu par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības 

termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra lēmumu (protokols Nr.11), atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības par vecāku maksām pirmsskolas izglītības iestādei 

„Mežmaliņa” par kopējo summu EUR 392,08 (trīs simti deviņdesmit divi euro astoņi euro centi) 

saskaņā ar pielikumu. 

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

 

 

20. 

Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju amata algām 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: I.Jansone, I.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, likumu „Par 

valsts budžetu 2016.gadam”, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 

„Pedagogu darba samaksa noteikumi”, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 

„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” , 2016.gada 15.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības 

iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, Priekuļu novada domes 

2016.gada 22.septembra noteikumiem „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales kārtība pedagogu darba samaksai Priekuļu novada 
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izglītības iestādēs” 2.7.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt: 

1.1. Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem šādas amata 

algas, kuras tiek finansētas no Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžeta: 

 

Nr.p.k. 

 

Izglītības iestāde 

 

Izglītojamo 

skaits 

01.09.2016. 

Finansējuma avots 

Mērķdotācija Pašvaldība 

Mēneša darba alga (EUR) 

1.1.1. Priekuļu novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādes Mežmaliņa vadītāja 

 

150 

  

1036 

1.1.2. Priekuļu novada Jāņmuižas 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja 

 

97 

 

 

 

1013 

1.1.3. Priekuļu novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādes Saulīte vadītāja 

 

147 

  

1036 

1.1.4. Veselavas pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja 

 

52 

1080 (900 

euro + 

piemaksa 

20%) 

 

 

1.2. Priekuļu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem šādas 

amata algas, kuras tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem: 

 

Nr.p.k. 

 

Izglītības iestāde 

 

Izglītojamo 

skaits 

01.09.2016. 

Finansējuma avots 

Mērķdotācija Pašvaldība 

Mēneša darba alga (EUR) 

1.2.1. Priekuļu novada Mārsnēnu 

pamatskolas direktorei 

 

36/23 

  

900 

1.2.2. Priekuļu novada Priekuļu 

vidusskolas direktorei 

 

420 

 

1400 

 

 

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

 

 

21. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 28.jūlija Saistošo noteikumu Nr. 8/2016„Par 

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

novada budžetu 2016.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: M.Baltiņš, G.Sabulis, E.Latko, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 2016.gadam”. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

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

Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 25.jūlija (protokols Nr.9) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 
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Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/2016 „Par grozījumiem 

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

2016.gadam””.  

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

 

22. 

Par atteikumu uzņemt T.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata T.K. 2016.gada 15.augusta iesniegumu (reģ.16.08.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-794) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

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

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

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

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

15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 

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

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

23.  

Par J.A. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās:  G.Zicāns, A.Tīdemanis, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.A., „personas kods”,  2016.gada 16.augusta iesniegumu 

(reģ. 18.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-807) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.3.punktu,  atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko Jānis 

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

1. Reģistrēt J.A., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.3.  

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz divām lapām. 
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24. 

Par atteikumu uzņemt K.R. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.R., „personas kods”, 2016.gada 16.augusta iesniegumu 

(reģ. 18.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-805) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

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

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

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

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

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

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

25. 

Par atteikumu uzņemt A.S. Palīdzības reģistrā  

un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: J.Levitass, S.Orehova, G.Sabulis, E.latko, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.S., „personas kods”, 2016.gada 25.jūlija iesniegumu 

(reģ.18.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-806) 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 Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 

13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 

15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 

16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris 

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

1. Atteikt reģistrēt A.S., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.S., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 32,0 m2, kopējo platību 53,1 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

3. Piekrist, ka A.S., „personas kods”, V.P., „personas kods”, A.S., „personas kods”, E.K., 

„personas kods”, L.K., „personas kods”, N.S., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas 

deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt īres līgumu. 
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6. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I.Ulmanei pašvaldības 

vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja A.S. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

 

26. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E.D. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata E.D., „personas kods”, 2016.gada 18.augusta iesniegumu 

(reģ. 23.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.D-827) 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 Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 

13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 

15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 

16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris 

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

1. Atteikt reģistrēt E.D., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar E.D., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 30,4 m2, kopējo platību 51,2 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka E.D., „personas kods”, L.D., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas 

deklarē dzīvesvietu „adrese” . 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

pašvaldības vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

 

27. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu K.S. 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: S.Orehova, E.Latko, G.Zicāns, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.S., „personas kods”, 2016.gada 29.augusta iesniegumu 

(reģ.29.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-840) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  
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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 Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 

13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 

15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 

16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris 

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar K.S., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 31,8 m2, kopējo platību 52,5 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka K.S., „personas kods”, E.S., „personas kods”, R.S., „personas kods”, R.S., 

„personas kods”, R.S., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

pašvaldības vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

10. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz trīs lapām. 

 

 

28. 

Par adreses apstiprināšanu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” un būvei ar 

„kadastra apzīmējumu” „Pļavmalas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmalā 31, 

Rīgā, rakstu (13.09.2016.), par adreses apstiprināšanu zemes vienībai un būvei uz zemes vienības 

„Pļavmalas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

 Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Pļavmalas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā („kadastra 

Nr.”), sastāvoša no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un vienas būves ar 

„kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesības nostiprinātas Ludvigam Rusakam, Priekuļu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.; 

2. Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

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

 

 Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Latvijas 

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 
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Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Zemes vienībai Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā ar „kadastra apzīmējumu” , un 

būvei ar „kadastra apzīmējumu” , apstiprināt adresi „Pļavmalas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4154. 

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

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

4201. 

 

 

29. 

Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, 

 „Velliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu par zemes vienības 

„Velliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu” piekritību  pašvaldībai. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piederība uz 1940.gada 21. jūliju nav 

noskaidrota; 

2. Uz zemes vienības atrodas par pajām privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

„Mieriņi” Veselavas pag. un četras palīgceltnes; 

3. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piederība uz 1940.gada 21. jūliju nav 

noskaidrota. Zemes vienības platība ir 1,69 ha. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 4.punktu, kas 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”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Īpašuma tiesības, uz zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „Velliņi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, nostiprināt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

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

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

4201. 

 

 

30. 

Par nekustamā īpašuma „Lielbaļķīši”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „LV Meži”, reģ.Nr.44103079618, juridiskā adrese 

Beātes ielā 5, Valmierā, kas saskaņā ar 28.07.2015. apliecināto ģenerālpilnvaru Nr.6125 rīkojas 

U.R., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, vārdā iesniegumus (25.08.2016., Nr.1590 un 13.09.2016., 

Nr.1709) par nekustamā īpašuma „Lielbaļķīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”) sadalīšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  

Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lielbaļķīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 11.5ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Meža Baļķīši”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 11.5ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, trīs zemes vienībām („kadastra apzīmējumu” , 

„kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” ), pamatceltnei un divām palīgceltnēm, 

saglabājas nosaukums „Lielbaļķīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 18.1ha; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

 

31. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Muldas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „Latīpašums-mērniecības birojs”, juridiskā adrese 

Ainavu ielā 8, Cēsis, Cēsu novadā, 2016.gada 14.septembra iesniegumu (reģ.19.09.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1725) par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Muldas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 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 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 

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

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

(Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Muldas”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot to divos nekustamajos īpašumos. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas apbūvētas 

zemes vienības (Nr.2 zemes ierīcības projektā), kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, un būvniecības stadijā esošai dzīvojamai mājai, apstiprināt jaunu nosaukumu un 

adresi „Dūdiņas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes vienības platība 2.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Muldas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

vienas zemes vienības, dzīvojamās mājas un trīs būvēm: 

3.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 104.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajai zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

 

32. 

Par Mārsnēnu Jauniešu centra izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: E.Latko, izsakās: I.Rumba) 

 

 

 Dome izskata jautājumu par Mārsnēnu Jauniešu centra izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu.  

Domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekle Elija Latko 

informē, ka Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja atbalsta Jaunatnes un bērnu lietu 

nodaļas vadītājas Elīnas Krieviņas ierosinājumu Mārsnēnos izveidot Jauniešu centru un jaunu 

amata vienību -  jaunatnes lietu speciālists. 
Izvērtējusi domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta 

otrās daļas 4.p., likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu un Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 15.septembra (protokols Nr.12)  

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izveidot Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Mārsnēnu Jauniešu centru. 

2. Apstiprināt Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Mārsnēnu Jauniešu centra nolikumu. 

(Nolikums pielikumā) 

3. Izveidot Mārsnēnu Jauniešu centrā  amata vienību -  jaunatnes lietu speciālists, amata 

kods pēc profesijas klasifikatora 2417. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

33. 

Par Mārsnēnu sabiedriskā centra izveidi 

(ziņo: E.Latko, izsakās: M.Baltiņš, G.Zicāns) 

 

Dome izskata jautājumu par Mārsnēnu sabiedriskā centra izveidi. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 15.septembra (protokols Nr.12)  

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Atbalstīt Mārsnēnu sabiedriskā centra izveidošanu Mārsnēnu pagastā.  

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam R.Saļmo organizēt 

Mārsnēnu sabiedriskā centra nolikuma sagatavošanu un iesniegšanu  izskatīšanai Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejai. 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

 

 

34. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumā „Par jaunas amata 

vienības datorsistēmu un datortīklu administrators izveidi” 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada domes 2016.gada 25.augusta 

lēmumā „Par jaunas amata vienības datorsistēmu un datortīklu administrators izveidi”. 

 Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina ar deputāta M.Baltiņa ierosinājumu veikt 

grozījumus Priekuļu novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumā „Par jaunas amata vienības 

datorsistēmu un datortīklu administrators” un lūdz balsot par šādu iesniegto lēmuma projektu: 

„Izteikt Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta lēmumu „Par jaunas amata 

vienības datorsistēmas un datortīklu administratora izveidi” (protokols Nr.9, p.5) šādā redakcijā: 

„Izveidot jaunu amata vienību - Datorsistēmu un datortīklu administrators ar likmi 0,5 un 

maksimālo darba algas likmi par slodzi EUR 1190,00.”” 

Atklāti balsojot, PAR -4 (Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Māris 

Baltiņš), PRET – 8 (Māra Juzupa, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko Jānis Mičulis), ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
 Neveikt grozījumus Priekuļu novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumā „Par jaunas 

amata vienības datorsistēmu un datortīklu administrators izveidi”. 

 

 

35. 

Par pašvaldības kustamās mantas - Katlu mājas aprīkojuma nodošanu atkārtotai izsolei 

un  izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieces I.Jansones informāciju par pašvaldībai piederošās 

kustamās mantas – Katlu mājas aprīkojuma,  nodošanu atkārtotā izsolē.  

           Uz 2016.gada 20.septembra izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2016.gada 

20.septembra sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par pašvaldībai piederošās 

kustamās mantas – Katlu mājas aprīkojuma  atkārtotas izsoles organizēšanu.   

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

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 

6.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē pašvaldības kustamo mantu – Katlu mājas 

aprīkojumu, kas atrodas Gaujas ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Apstiprināt atkārtotās izsoles noteikumus (Noteikumi pielikumā). 

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

 

 

36. 
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Par sadarbības līguma slēgšanu  

(ziņo: E.Latko) 
 

 Dome izskata Cēsu novada pašvaldības Cēsu pilsētas Sporta skolas 2016.gada 

8.septembra vēstuli Nr.1-12/56 (reģ. 08.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1670) par 

atbalstu un sadarbības līguma slēgšanas iespējām profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu distanču slēpošanā, biatlonā un futbolā īstenošanā Priekuļu novada administratīvajā 

teritorijā deklarētajiem audzēkņiem. 

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2016.gada 15.septembra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris 

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

1. Slēgt ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas Sporta skolu savstarpējās sadarbības 

līgumu par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, nodrošinot līdzfinansējumu EUR 

247.04 mēnesī. (Līguma projekts pielikumā) 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba. 

 

 

37. 

Par Ģimenes atbalsta nodaļas darbībai nepieciešamo telpu nodrošināšanu 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: E.Šīrante) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Sociālā dienesta 2016.gada 9.septembra vēstuli Nr.1-

21/237 (reģ.15.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1708) par Ģimenes atbalsta nodaļas 

darbībai nepieciešamo telpu nodrošināšanu. 

Ievērtējusi domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 20.septembra (protokols Nr.11) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1. Līdz 2016.gada 30.septembrim Priekuļu novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta 

nodaļai atbrīvot Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” aizņemtās telpas. 

2. No 2016.gada 1.oktobra Liepas pagasta pārvaldei nodod Priekuļu novada Sociālā 

dienesta Ģimenes atbalsta nodaļai telpas Liepas pagasta pārvaldes ēkā ( telpas 2.stāvā telpu plānā 

Nr.16 un Nr.19).  

3. Nodrošināt Priekuļu novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļai Liepas pagasta 

pārvaldes ēkā telpu Nr.8 pārrunu veikšanai.  

4. Apstiprinot jauno 2017.gada budžetu, iekļaut finanšu līdzekļus Sociālā dienesta 

funkcijām piemērotu, pastāvīgu ēkas/telpas izveidi Liepas pagastā. 

5. Atbildīgie par lēmuma izpildi Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja E. Rancāne, 

Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I. 

Rumba. 
 

 

38. 

Par māju apsaimniekošanas un apkures izmaksām 

(ziņo: E.Šīrante) 
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Dome izskata Liepas pagasta pārvaldes Dzīvokļu komunālās saimniecības 2016.gada 

14.septembra vēstuli Nr.188 (reģ. 14.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1726) par māju 

apsaimniekošanas un apkures izmaksu aprēķināšanas kārtību. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem 

Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu” un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.215 “Dzīvojamās 

telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika” segt Priekuļu 

novada pašvaldības Liepas pagastā pašvaldībai piederošā brīvā dzīvojamā fonda un nedzīvojamā 

fonda uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz  Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 20.septembra (protokols Nr.11) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1. Ar 2016.gada 1.oktobri izdevumu daļu, kas attiecināma uz pašvaldības dzīvokļiem, 

kas nav izīrēti, segt no pašvaldības dzīvokļu fonda līdzekļiem (struktūrvienība 06624) saskaņā ar 

pievienoto sarakstu ( pielikumā). 

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

 

 

39. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošo cirsmu nodošanu atsavināšanai izsolē 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības mežziņa A.Amantova 

2016.gada 14.septembra iesniegumu (reģ;.14.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1711). 

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

21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka domes tiesības noteikt kārtību, kādā veicami 

darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 

3.panta otro daļu, saskaņā ar kuru pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē un 6.panta otro daļu, kas nosaka institūciju, ka atļauju atsavināt pašvaldības 

kustamo mantu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 20.septembra 

(protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās cirsmas īpašumā 

„Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”.  

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt izsoli. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors F.Puņeiko 

 

 

40. 

Par pašvaldības īpašuma Maija ielā 2-10, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 
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Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par iespēju pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Maija ielā 2-10, nodot atsavināšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Priekuļu novada pašvaldībai 

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, 46.1 kvm platībā, kas atrodas 

Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2-10. Pašvaldības īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums ar J.S., „personas kods”, no 1968.gada 1.maija. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes vadītāja ir tiesīga ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

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

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris 

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Maija ielā 2-10. 

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

 

41. 

Par neprivatizētā dzīvokļa Maija ielā 2 dz.15, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.Ļ., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 16.04.2015. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 16.04.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.89/3-4.1) ar 

lūgumu rast iespēju iegādāties Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Priekuļu 

novada, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2-15, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Dzīvoklis Nr.15, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Maijas ielā 2, ir 

Priekuļu novada pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.189-15. 

2. Īpašums ir 2-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 46.0 kvm (dzīvojamās telpas platība – 

30.4 kvm, palīgtelpu platība 15.6 kvm un 460/25507 kopīpašuma domājamām daļām 

no daudzdzīvokļu mājas. 

3. M.Ļ. ir dzīvokļa īrnieks, tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

4. Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība – EUR 3436,00, tirgus vērtība – EUR 2300,00. 

5. Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Priekuļu novada pašvaldība ir veikusi 

pakalpojuma samaksu EUR 90.75. 
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6. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm. 

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

17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, M.Ļ. 

atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.15, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa 

Nr.15, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2, nosacīto cenu EUR 

2390,75, bez PVN. 

3. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu par brīvu cenu dzīvokļa 

īrniekam. 

4. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot pirkuma līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt pirkuma līgumu un nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai. 

6. Līdzekļus, kas iegūti atsavinot dzīvokļa īpašumu, ieskaitīt pašvaldības budžetā. 

7. Lēmumu nosūtīt M.Ļ. uz adresi – „adrese”. 

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

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

ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

 

42. 

Par neprivatizētā dzīvokļa Rūpnīcas ielā 6 dz.37, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata Z.I., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 05.04.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 06.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.I-306) ar lūgumu 

rast iespēju iegādāties Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Priekuļu novada, 

Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 6-37, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Dzīvoklis Nr.37, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 6, 

ir Priekuļu novada pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.181-37. 

2. Īpašums ir 3-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 69.8 kvm (dzīvojamās telpas platība – 

51.9 kvm, palīgtelpu platība 16.1 kvm, ārtelpu platība 1.8 kvm un 685/25601 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 

3. Z.I. ir dzīvokļa īrniece, tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

4. Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība – EUR 4642,00, tirgus vērtība – EUR 3500,00. 

5. Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Priekuļu novada pašvaldība ir veikusi 

pakalpojuma samaksu EUR 90.75. 

6. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm. 

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

17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta”, Z.I. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.37, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 6. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa 

Nr.37, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 6, nosacīto cenu EUR 

3590.75, bez PVN. 

3. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu par brīvu cenu dzīvokļa 

īrniekam. 

4. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot pirkuma līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt pirkuma līgumu un nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai. 

6. Līdzekļus, kas iegūti atsavinot dzīvokļa īpašumu, ieskaitīt pašvaldības budžetā. 

7. Lēmumu nosūtīt Z.I. uz adresi – „adrese”. 

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

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

ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

 

43. 

Par neprivatizētā dzīvokļa Rūpnīcas ielā 23 dz.19, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.S., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 31.03.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 08.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-311) ar lūgumu 

rast iespēju iegādāties Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Priekuļu novada, 

Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23-19, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Dzīvoklis Nr.19, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23, 

ir Priekuļu novada pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.169-19. 

2. Īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 27.5 kvm (dzīvojamās telpas platība 

– 15.2 kvm, palīgtelpu platība 12.3 kvm un 275/21391 kopīpašuma domājamām daļām 

no daudzdzīvokļu mājas. 

3. I.S. ir dzīvokļa īrnieks, tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

1. Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība – EUR 2054,00, tirgus vērtība – EUR 1300,00. 

2. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm. 

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

17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta”, I.S. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, 
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Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.19, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa 

Nr.19, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23, nosacīto cenu EUR 

1300,00.  

3. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu par brīvu cenu dzīvokļa 

īrniekam. 

4. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot pirkuma līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt pirkuma līgumu un nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai. 

6. Līdzekļus, kas iegūti atsavinot dzīvokļa īpašumu, ieskaitīt pašvaldības budžetā. 

7. Lēmumu nosūtīt I.S. uz adresi – „adrese”. 

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

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

ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

44. 

Par neprivatizētā dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 4 dz.30, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.R. deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 18.04.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 19.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-350) ar 

lūgumu rast iespēju iegādāties Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Priekuļu 

novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 4-30, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Dzīvoklis Nr.30, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša 

ielā 4, ir Priekuļu novada pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.146-30. 

2. Īpašums ir 3-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 60.3 kvm (dzīvojamās telpas platība – 

44.8 kvm, palīgtelpu platība 14.6 kvm, ārtelpu platība 2.8 kvm un 603/40354 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 

3. S.R. ir dzīvokļa īrniece, tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

4. Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība – EUR 5100,00, tirgus vērtība – EUR 3100,00. 

5. Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Priekuļu novada pašvaldība ir veikusi 

pakalpojuma samaksu EUR 90.75. 

6. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm. 

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

17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta”, S.R. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.30, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 4. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa 

Nr.30, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 4, nosacīto cenu 

EUR 3190.75, bez PVN. 

3. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu par brīvu cenu dzīvokļa 

īrniekam. 

4. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot pirkuma līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt pirkuma līgumu un nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai. 

6. Līdzekļus, kas iegūti atsavinot dzīvokļa īpašumu, ieskaitīt pašvaldības budžetā. 

7. Lēmumu nosūtīt S.R. uz adresi – „adrese”. 

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

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

ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

45. 

Par neprivatizētā dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 7 dz.11, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata T.O. deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 22.02.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 23.02.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.O-153) ar 

lūgumu rast iespēju iegādāties Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Priekuļu 

novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 7-11, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša 

ielā 7, ir Priekuļu novada pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.191-11. 

2. Īpašums ir 2-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 52.5 kvm (dzīvojamās telpas platība – 

28.0 kvm, palīgtelpu platība 20.9 kvm, ārtelpu platība 7.2 kvm un 525/22749 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 

3. T.O. ir dzīvokļa īrniece, tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

4. Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība – EUR 4831,00, tirgus vērtība – EUR 2800,00. 

5. Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Priekuļu novada pašvaldība ir veikusi 

pakalpojuma samaksu EUR 90.75. 

6. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm. 

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

17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta”, T.O. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.11, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 7. 
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2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa 

Nr.11, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 7, nosacīto cenu 

EUR 2890.75, bez PVN. 

3. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu par brīvu cenu dzīvokļa 

īrniekam. 

4. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot pirkuma līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt pirkuma līgumu un nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai. 

6. Līdzekļus, kas iegūti atsavinot dzīvokļa īpašumu, ieskaitīt pašvaldības budžetā. 

7. Lēmumu nosūtīt T.O. uz adresi – „adrese”. 

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

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

ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

46. 

Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 23-48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 23-48, Liepā,  Liepas pagastā, 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2015.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, p.19) pašvaldības nekustamais īpašums 

Rūpnīcas ielā 23-48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, nodots 

atsavināšanai izsolē, izstrādājot un apstiprinot izsoles noteikumus. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles noteikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 23-48, 

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

pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

47. 

Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 23-34, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par  pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 23-34, Liepā,  Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”,  izsoles noteikumu projektu. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2015.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, p.18) pašvaldības nekustamais īpašums 

ar nosaukumu – Rūpnīcas ielā 23-34, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, 

nodots atsavināšanai izsolē, izstrādājot un apstiprinot izsoles noteikumus. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 23-34, 

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

pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

48. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas ielā 19-46, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 19-46, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu” , īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 19-46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

īpašuma tiesības nav reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada 

pašvaldības vārda; 

2. Nekustamais īpašums Rūpnīcas ielā 19-46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no zemes 4385 m2 kopplatībā un dzīvojamā ēkas ar  53 dzīvokļu īpašumiem; 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu par tai piederošās 

Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.169 reģistrētās  dzīvojamās mājas 

nodošanu vispārējai privatizācijai; 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32.panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Liepas pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.46, kas atrodas Rūpnīcas ielā 

19, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības dome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, 

Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 
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Sukaruks, Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Dzīvokļa īpašums Rūpnīcas ielā 19-46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu” , piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma 

zemesgrāmatā. 

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

 

 

49. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.P. 
(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.P., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņa dēlam A.P. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka A.P., dzimis „datums”, deklarētā 

dzīvesvieta – „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 11.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena 

mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) 

vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 19.septembra (protokols Nr.11) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Jānis 

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

1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2016./2017.mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam A.P., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  

 

50. 

Par nekustamā īpašuma Maija ielā 3-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 
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Priekuļu novada dome uzklausa Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par  pašvaldības nekustamā īpašuma Maija iela 3-37, Liepā,  Liepas pagastā, 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2015.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, p.22) pašvaldības nekustamais īpašums 

Maija ielā 3-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, nodots atsavināšanai 

izsolē, izstrādājot un apstiprinot izsoles noteikumus.. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Maija iela 3-37, Liepā 

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

pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

51. 

Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā,  Liepas pagastā, 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2015.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, p.21) pašvaldības nekustamais īpašums 

Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, nodots atsavināšanai 

izsolē, izstrādājot un apstiprinot izsoles noteikumus. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 9-2, 

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

pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

52. 

Par nekustamā īpašuma “Doktorāts”-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 
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Priekuļu novada dome uzklausa Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma „Doktorāts”- dz.2, Liepā, Liepas pagastā, 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2015.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, p.17) pašvaldības nekustamais īpašums 

„Doktorāts”- dz.2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, nodots atsavināšanai 

izsolē, izstrādājot un apstiprinot izsoles noteikumus. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Doktorāts”- dz.2, 

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

pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

53. 

Par nekustamā īpašuma – Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieces I.Jansones informāciju  par  pašvaldības nekustamā 

īpašuma Muižas ielā 10, Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”,  izsoles 

noteikumu projektu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8, p.11) pašvaldības nekustamais īpašums  

Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, nodots 

atsavināšanai izsolē, izstrādājot un apstiprinot izsoles noteikumus. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Muižas ielā 10, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumus. (Izsoles 

noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

54. 

Domes priekšsēdētājas informācija par iepriekšējā periodā paveikto 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas 

sniegto informāciju par iepriekšējā pārskata periodā paveiktajiem darbiem. 
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2. Domes priekšsēdētāja M.Juzupa atbild uz deputātu jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 17.00 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 


