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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2017.gada 24.augustā          Nr.10 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

Darba kārtība: 

1. Par Aivara Kalnieša apstiprināšanu par deputātu.  

2. Par Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu.  

3. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Priekuļu  novadā.  

4. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, „Krustiņi”, „Bērzkrogā”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību valstij.  

5. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

6. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

7. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij. 

8. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

9. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Vecģerdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

10. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

11. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Velliņi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

12. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. 

13. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Ziedoņi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma 

noteikšanu un atsavināšanu. 

14.  Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

15. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirtes cirsmas Nr.2 izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  

16. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirtes un galvenās izlases cirtes 

cirsmas Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

17. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Cēsu prospekts 31 b, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanas procesa 

uzsākšanu. 
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18. Biedrības „Sargiet bērnus” iesnieguma izskatīšana par telpu iznomāšanu darbības 

nodrošināšanai.  

19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.S. un A.S. 

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.D.  

21. Par atteikumu uzņemt A.P. Palīdzības reģistrā.  

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

23. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.P. 

24. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu J.A. 

25. Par atteikumu uzņemt K.D.-B. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

26. Par SIA „Liepas parks” iesnieguma izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties 

zemi.  

27. Par jauna nosaukuma un adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

28.  Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” piekritību. 

29.  Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

30. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Gaušas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

31. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

32. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Buli”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu 

33. Par brīvpusdienām izglītojamiem 2017./2018. mācību gadā. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāres p.i. Aija Tīlena.  

 

Piedalās –  

Deputāti:  Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis.  

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante               – Liepas pagasta  pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone   – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba               – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

 

 

Nepiedalās:  

Deputāti: Normunds Kažoks – attaisnots iemesls. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

34. Par jauna nosaukuma un adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Centra    

Autogarāžas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

35. Par  telpu nomas līguma slēgšanu ar M.A. 

36. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 11 -2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  
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37. Par finansējuma nodrošinājumu projekta „Tehniskās ēkas un basketbola laukuma izbūve 

Izmēģinātāju ielā 12, Priekuļos” īstenošanai. 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris 

Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 
1. Par Aivara Kalnieša apstiprināšanu par deputātu.  

2. Par Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu.  

3. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Priekuļu  novadā.  

4. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, „Krustiņi”, „Bērzkrogā”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību valstij.  

5. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

6. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

7. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij. 

8. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

9. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Vecģerdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij. 

10. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij. 

11. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Velliņi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

12. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. 

13.  Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Ziedoņi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma 

noteikšanu un atsavināšanu. 

14. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

15. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirtes cirsmas Nr.2 izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  

16. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirtes un galvenās izlases cirtes 

cirsmas Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

17. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Cēsu prospekts 31 b, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanas procesa 

uzsākšanu. 

18. Biedrības „Sargiet bērnus” iesnieguma izskatīšana par telpu iznomāšanu darbības 

nodrošināšanai.  

19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.S.un A.S. 

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.D.  

21. Par atteikumu uzņemt A.P. Palīdzības reģistrā.  

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

23. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.P. 

24. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu J.A. 

25. Par atteikumu uzņemt K.D.-B. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

26. Par SIA „Liepas parks” iesnieguma izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonim 

iegādāties zemi.  
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27. Par jauna nosaukuma un adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

28. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” piekritību. 

29. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

30. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Gaušas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

31. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

32. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Buli”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu 

33. Par brīvpusdienām izglītojamiem 2017./2018. mācību gadā. 

34. Par jauna nosaukuma un adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Centra    

Autogarāžas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

35. Par  telpu nomas līguma slēgšanu ar M.A. 

36. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 11 -2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

37. Par finansējuma nodrošinājumu projekta „Tehniskās ēkas un basketbola laukuma izbūve 

Izmēģinātāju ielā 12, Priekuļos” īstenošanai. 

 

 

1. 

Par Aivara Kalnieša apstiprināšanu par deputātu 

(ziņo: D.Ikauniece) 

         Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju 

Daci Ikaunieci, kura informē par to, ka sakarā ar deputāta Jura Levitasa nāvi un saskaņā ar 

Priekuļu novada vēlēšanu komisijas 2017.gada 14.augusta protokolu Nr.8 no deputātu kandidātu 

saraksta „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” Aivars Kalnietis ir uzaicināts uzsākt deputāta 

pienākuma pildīšanu. Aivars Kalnietis ir devis (elektroniski) piekrišanu uzsākt deputāta 

pienākuma pildīšanu. 

Saskaņā ar Priekuļu novada domes vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu, Priekuļu 

novada vēlēšanu komisijas 2017.gada 14.augusta protokolu Nr. 8 un pamatojoties uz Republikas 

pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu un, atklāti balsojot, PAR -

13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

        Apstiprināt Aivaru Kalnieti par Priekuļu novada domes deputātu no kandidātu saraksta 

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”. 

 

2. 

Par Priekuļu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu apstiprināšanu un Priekuļu 

novada vēlēšanu komisijas izveidošanu  

(ziņo:D.Ikauniece) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu apstiprināšanu un Priekuļu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pamatojoties uz Republikas pilsētu un 

novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 1.panta pirmo 

daļu, novada vēlēšanu komisiju izveido 7 – 15 locekļu sastāvā. Likuma 2. panta pirmā daļa nosaka, 

ka vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru 
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laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu 

komisiju.  

Ar Priekuļu novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu “Par Priekuļu novada 

vēlēšanu komisijas izveidošanu” (prot. Nr.9, p.29) nolemts noteikt Priekuļu novada vēlēšanu 

komisijas locekļu skaitu - 7 locekļi un noteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 

termiņu Priekuļu novada vēlēšanu komisijai līdz 2017.gada 18.augustam.  

Tika saņemti šādi Priekuļu novada pašvaldības domes deputātu izvirzītu personu pieteikumi:  

 deputāta Māra Baltiņa izvirzītais kandidāts Aleksandrs Ļubinskis, („personas kods”), 

Priekuļu tehnikuma direktora vietnieks attīstības jomā;  

 deputāta Jāņa Mičuļa izvirzītā kandidāte Dace Ikauniece, („personas kods”), Priekuļu 

novada pašvaldības algu grāmatvede; 

 deputāta Normunda Kažoka izvirzītā kandidāte Daina Ročāne, („personas kods”), 

Cēsu rajona tiesas tiesnese; 

 deputāta Jura Sukaruka izvirzītais kandidāts Andrejs Rampāns, („personas kods”), 

Priekuļu tehnikuma IT pārzinis; 

 deputātes Sarmītes Orehovas izvirzītā kandidāte Linda Petroviča, („personas kods”), 

Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas priekšsēdētāja; 

 deputātes Daces Kalniņas izvirzītā kandidāte Aksenija Zilvere, („personas kods”), 

Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas kasiere; 

 deputātes Baibas Karlsbergas izvirzītā kandidāte Inga Bēme, („personas kods”), Valsts 

augu aizsardzības dienesta vecākā inspektore. 

Vērtējot pieteikto Priekuļu novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumos norādīto 

informāciju un tās atbilstību Likumā noteiktajām prasībām, konstatēts, ka pieteiktie kandidāti atbilst 

Likuma prasībām.  
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.pantu un 10.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – Jānis Ročāns, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt par Priekuļu novada vēlēšanu komisijas locekļiem šādas personas: 

1.1. Inga Bēme; 

1.2. Dace Ikauniece; 

1.3. Aleksandrs Ļubinskis; 

1.4. Andrejs Rampāns; 

1.5. Daina Ročāne; 

1.6. Linda Petroviča; 

1.7. Aksenija Zilvere. 

2. Piecu dienu laikā nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai šo lēmumu un nepieciešamās ziņas 

par vēlēšanu komisijas locekli saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā paredzēto.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektora vietnieks R. Saļmo. 

 

3. 

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Priekuļu  novadā 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: M.Baltiņš, A.Broka) 

 

     Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas 

Lapseles 2017.gada 14.augusta iesniegumu Nr.1693 par Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveidi Priekuļu novadā. Tiek lūgts izvērtēt iespēju un nepieciešamību 
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izveidot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru. Kā viena no iespējamām 

izveides vietām - Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads (Telpas plāns 

pielikumā). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 

tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, Ministru 

kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.54 „Kārtība, kādā izmanto 2017. gadam 

paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, 

uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” un pamatojoties uz Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 11.07.2017. Nr.19-2/5515 vēstuli par iespēju izvērtēt 

pašvaldībā izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, nepieciešams 

izvērtēt un pieņemt lēmumu par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 

izveides nepieciešamību. 

Noteikumi paredz, ka pašvaldībai iesniedzot pieteikumu, nepieciešams iesniegt Domes 

lēmumu par VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrs) izveidošanu. 

Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei novadu nozīmes attīstības centrā paredzētās 

vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs nevar pārsniegt 70% no kopējām izveidošanas 

izmaksām jeb 10 000 euro. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars 

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

1. Izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Cēsu prospektā 5, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

 2. Noteikt, ka Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs darbību uzsāk 

līdz 2017.gada 31.decembrim; 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Fjodoram Puņeiko. 

 

 

4. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, „Krustiņi”, „Bērzkrogā”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Novada dome izskata jautājumu par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, 

„Krustiņi”, „Bērzkrogā”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij.  

 Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas ierosinājumu par zemes vienības 

ar „kadastra apzīmējums”, “Krustiņi”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

valstij un iepazīstoties ar pieejamo informāciju, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 2013.gada 

12.marta rakstu Nr.17/3361 par apbūvētu zemes vienību, kas ir ieskaitītas rezerves zemes 

fondā, piekritību valstij vai pašvaldībai, Priekuļu novada dome ar 2013.gada 11.aprīļa 

lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 21.punkts) nosaka zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums”, “Krustiņi”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

2. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, “Krustiņi”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, atrodas būve (tirdzniecības paviljons). Lēmuma pieņemšanas brīdī, 

2013.gadā, pašvaldībai nav informācijas par minētās ēkas, būves piederību. 



7 

 

3. 2016.gada 4.jūlijā Veselavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. reģistrēts būvju 

īpašums “Krustiņi”, Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, īpašnieks – V.J. 

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

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

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

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

nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību 

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

personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas 

(būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem.” 

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

būves īpašniekam V.J. 

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

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

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Noteikt zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, “Krustiņi”, Bērzkrogā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, 0,1112 ha kopplatībā piekritību valstij. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes a2013.gada 11.aprīļa lēmumu (sēdes 

protokols Nr.5, 21.punkts) par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, “Krustiņi”, 

Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai. 

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

 

 

5. 

Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

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

Rīgā, LV-1050, 2017.gada 3.aprīļa vēstuli par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Ar Priekuļu novada domes 29.01.2015.g. sēdes lēmumu Nr. 36. ( protokola Nr. 1 )  J.O., 

“personas kods”, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Pēc Iedzīvotāju Reģistrā pieejamās informācijas J.O. miris 28.11.2005. 

3. Pieņemtajā lēmumā noteikts, ka J.O. mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

lietošanā bijušo zemi. 

4.  Priekuļu novada pašvaldības 29.01.2015. sēdes lēmuma  Nr. 36. (protokola Nr.1)   “Par 

zemes gabala ar „kadastra apzīmējums” “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij” izraksts nosūtīts J.O.  mantiniekiem.  

5. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” ir neapbūvēta lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme. 

6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21 .punktā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja 

minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem 

lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 
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7. J.O. atstātā mantojuma mantiniece – laulātā G.O. 2016.gada 07. janvārī noslēgusi zemes 

nomas līgumu par lietošanā bijušās zemes vienības, “kadastra Nr.”, nomu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.punktu, 

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

3.panta piektās daļas 2. punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars 

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

1. Zemes  vienība ar „kadastra apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā,  piekrīt pašvaldībai. 

2. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” ierakstāma zemesgrāmatā uz Priekuļu novada 

pašvaldības vārda. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas speciālistei Līgai Sarmai 

Berovskai. 

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

 

 

6. 

Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

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

Rīgā, LV-1050, 2017.gada 3.aprīļa vēstuli par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi.  

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Ar Priekuļu novada domes 29.01.2015. sēdes  lēmumu Nr. 37. (protokola Nr.1)  J.O., 

“personas kods”,  izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Pēc Iedzīvotāju Reģistrā pieejamās informācijas J.O. miris 28.11.2005. 

3. Pieņemtajā lēmumā noteikts, ka J.O. mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

lietošanā bijušo zemi. 

4. Priekuļu novada pašvaldības 29.01.2015. sēdes lēmums  Nr. 37. (protokola Nr.1)   “Par 

zemes gabala ar „kadastra apzīmējums” “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij” nosūtīts J.O.  mantiniekiem.  

5. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” ir neapbūvēta lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme. 

6. Valsts un  pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21 .punktā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja 

minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem 

lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

7. J.O. atstātā mantojuma mantiniece – laulātā  G.O. 2016.gada 07. janvārī noslēgusi zemes 

nomas līgumu ar Priekuļu novada pašvaldību par lietošanā bijušās zemes vienības, 

“kadastra Nr.”,   nomu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.punktu, 

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

3.panta piektās daļas 2. punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars 

Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Zemes  vienība ar „kadastra apzīmējums”, “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā,  piekrīt pašvaldībai. 

2. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” ierakstāma zemesgrāmatā uz Priekuļu novada 

pašvaldības vārda. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas speciālistei Līgai Sarmai 

Berovskai. 

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

 

 

7. 

Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij 

(ziņo: I.Jansone) 

 

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

Rīgā, LV-1050, 2017.gada 3.aprīļa vēstuli par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Ar Priekuļu novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumu Nr. 40. ( protokola Nr. 1)   S.P., 

“personas kods”, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”, “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Pieņemtajā lēmumā noteikts, ka S.P. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo 

zemi. 

3. Priekuļu novada pašvaldības 29.01.2015. sēdes lēmums  Nr. 40. (protokola Nr.1)   “Par 

zemes gabala ar „kadastra apzīmējums” “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij” nosūtīts S.P. uz deklarēto dzīvesvietu “adrese”. 

4. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” ir neapbūvēta lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme. 

5. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21 .punktā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona 

zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

6. Pēc Iedzīvotāju Reģistrā pieejamās informācijas S.P. mirusi 27.12.2005. 

7. S.P. mantinieki no 29.01.2015. līdz 2017.gada 24. augustam nav  noslēguši zemes nomas 

līgumu par lietošanā bijušās zemes vienības, “kadastra Nr.”,  zemes nomu. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums”, “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā,  piekrīt valstij un ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas speciālistei Līgai Sarmai 

Berovskai. 

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

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

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

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

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās 

adreses).  
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5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

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

nodošanas pastā.  

 

 

8. 

Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij 

(ziņo: I.Jansone) 

 

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

Rīgā, LV-1050, 2017.gada 3.aprīļa vēstuli par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Ar Priekuļu novada domes 29.01.2015. sēdes  lēmumu Nr. 39. (protokola Nr. 1)   S.S. , 

dzīvojošai “adrese”,  izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”, “Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” ir neapbūvēta lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme. 

3. Pieņemtajā lēmumā noteikts, ka S.S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā 

bijušo zemi.  

4. Priekuļu novada pašvaldības 29.01.2015. sēdes lēmums  Nr. 39. (protokola Nr.1)   “Par 

zemes gabala „kadastra apzīmējums” nosūtīts S.S.i uz deklarēto dzīvesvietu “adrese”. 

5. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21 .punktā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā 

termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par 

attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

6. S.S. no 2015.gada 29.janvāra līdz 2017.gada 24.augustam nav noslēgusi zemes nomas 

līgumu par iepriekš lietošanā piešķirto zemes nomu, kā arī zemes gabals ar „kadastra 

apzīmējums” netiek  apsaimniekots. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums”, “Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā,  piekrīt valstij un ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas speciālistei Līgai Sarmai 

Berovskai. 

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

 

 

9. 

Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”, “Vecģerdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij 

(ziņo: I.Jansone) 
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Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2017.gada 3.aprīļa vēstuli par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Ar Priekuļu novada domes 29.01.2015. sēdes  lēmumu Nr. 32. (protokola Nr. 1 )   S.S.,  

“personas kods”,  izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”  “Vecģerdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Pieņemtajā lēmumā noteikts, ka S.S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo 

zemi. 

3. Priekuļu novada pašvaldības 29.01.2015. sēdes lēmums  Nr. 32. (protokola Nr.1 )  “Par 

zemes gabala ar „kadastra apzīmējums” “Vecģerdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij” nosūtīts S.S. uz deklarēto dzīvesvietu “adrese”. 

4. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” ir neapbūvēta lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme. 

5. Valsts un  pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21 .punktā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona 

zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

6. Pēc Iedzīvotāju Reģistrā pieejamās informācijas S.S. mirusi 08.05.2016. 

7. S.S. vai viņas mantinieki no 29.01.2015. līdz 2017.gada 24. augustam nav  noslēguši 

zemes nomas līgumu par lietošanā bijušās zemes vienības, “kadastra Nr.”,  zemes nomu. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Zemes  vienība ar „kadastra apzīmējums”, “Vecģerdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā,  piekrīt valstij un ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas speciālistei Līgai Sarmai 

Berovskai. 

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

 

 

10. 

Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums” “Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību valstij 

(ziņo: I.Jansone) 

 

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

Rīgā, LV-1050, 2017.gada 3.aprīļa vēstuli par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr. 43.( sēdes  protokols Nr.1)   

N.O., “personas kods”,  izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”, “Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Pieņemtajā lēmumā noteikts, ka N.O. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā 

bijušo zemi. 

3. Priekuļu novada pašvaldības 29.01.2015. lēmums  Nr. 43.  “Par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējums” “Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” nosūtīts N.O.i uz deklarēto dzīvesvietu “adrese”. 
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4. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums”   r neapbūvēta lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme. 

5. Valsts un  pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21 .punktā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona 

zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

6. N.O. no 2015.gada 29.janvāra līdz 2017.gada 24. augustam nav  noslēgusi zemes nomas 

līgumu par lietošanā bijušās zemes vienības, „kadastra apzīmējums”,  zemes nomu. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums”, “Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā,  piekrīt valstij un ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas speciālistei Līgai Sarmai 

Berovskai.  

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

 

11. 

Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Velliņi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

          Pēc dzīvokļu īpašnieku ierosinājuma konstatēts, ka nekustamā īpašuma “Velliņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas dokumentos, nav noteikta nedzīvojamo telpu 

kopējo platību un līdz ar to dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kā arī kopīpašuma domājamās 

daļas un domājamās daļas no zemes. 

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

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 

Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt formu F11 nekustamajam īpašumam “Velliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā ( skat.pielikumā). 

2. Lūgt Valsts zemes dienestu veikt datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Velliņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, pamatojoties uz apstiprināto formu F11. 

3. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valts zemes dienesta Vidzemes reģionālai nodaļai uz adresi- 

Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201. 

 

 
12. 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai 

 

12.1. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai 
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(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E. Šīrantes 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē,  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, „kadastra apzīmējums”, kas 

sastāv no zemes 0,2078 ha platībā, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā Nr.4, 

Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads. Īpašums nostiprināts 27.10.2011. Cēsu rajona 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 

2. Nekustamam īpašumam Eduarda Veidenbauma iela Nr.4, “kadastra Nr.”, noteikts 

zemes lietošanas mērķis –(0601) individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

3. Nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela Nr. 4, “kadastra Nr.”, nodošana 

atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto nekustamo īpašumu nav 

lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams pašvaldības vai tās 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. 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 Liepas pagasta pārvaldeir tiesīga 

ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

5. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

6. 2017.gada 17.augustā Tautsaimniecības komiteja pieņēmusi lēmumu (protokola 

Nr.7p.6) par īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

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 -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma 

iela Nr.4, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

2. Pasūtīt nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela Nr. 4, Liepa, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc īpašuma novērtējuma saņemšanas, nekustamam īpašumam Eduarda Veidenbauma 

iela 4, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sagatavot izsoles noteikumus.  

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

 

12.2. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā Nr. 6, Liepā,  Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā,   nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E. Šīrantes 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē,  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
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1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, „kadastra apzīmējums”, kas 

sastāv no zemes 0,2068 ha platībā, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā Nr.6, 

Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads. Īpašums nostiprināts 27.10.2011. Cēsu rajona 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.. 

2. Nekustamam īpašumam Eduarda Veidenbauma iela Nr.6, “kadastra Nr.”, noteikts 

zemes lietošanas mērķis –(0601) individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

3. Nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela Nr. 6, “kadastra Nr.”, nodošana 

atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto nekustamo īpašumu nav 

lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams pašvaldības vai tās 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. 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 Liepas pagasta pārvaldeir tiesīga 

ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

5. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

6. 2017.gada 17.augustā Tautsaimniecības komiteja pieņēmusi lēmumu (protokola 

Nr.7p.6) par īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

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 -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma 

iela Nr.6, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, “kadastra Nr.”. 

2. Pasūtīt nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela Nr. 6, Liepa, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc īpašuma novērtējuma saņemšanas, nekustamam īpašumam Eduarda Veidenbauma 

iela 6, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sagatavot izsoles noteikumus.  

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

 

12.3. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā Nr. 22, Liepā,  Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā,   nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E. Šīrantes 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē,  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, „kadastra apzīmējums”, kas 

sastāv no zemes 0,3238 ha platībā, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā Nr.22, 

Liepa, Liepas pagasts,  Priekuļu novads. Īpašums nostiprināts 27.10.2011. Cēsu 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 

2. Nekustamam īpašumam Eduarda Veidenbauma iela Nr.22, “kadastra Nr.”, noteikts 

zemes lietošanas mērķis –(0601) individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
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3. Nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela Nr. 22, “kadastra Nr.”, nodošana 

atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto nekustamo īpašumu nav 

lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav nepieciešams pašvaldības vai tās 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. 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 Liepas pagasta pārvaldeir tiesīga 

ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

5. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

6. 2017.gada 17.augustā Tautsaimniecības komiteja pieņēmusi lēmumu (protokola 

Nr.7p.6) par īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

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 -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma 

iela Nr.22, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, “kadastra Nr.”. 

2. Pasūtīt nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela Nr. 22, Liepa, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, “kadastra Nr.”, novērtējumu. 

3. Pēc īpašuma novērtējuma saņemšanas, nekustamam īpašumam Eduarda Veidenbauma 

iela 22, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sagatavot izsoles noteikumus.  

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

 

 

13. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Ziedoņi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus 

novērtējuma noteikšanu un atsavināšanu 
(ziņo: I.Jansone) 

 

          Priekuļu novada dome, izskata S.L., „adrese”, 2017. gada 15.augusta iesniegumu, 

reģistrētu Priekuļu novada pašvaldībā 2017.gada 18.maijā Nr.R-521, kurā Sanita Liniņa lūdz 

atsavināt nekustamo īpašumu „Ziedoņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums” 0,19 ha kopplatībā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

5.daļas 1.punktu, uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums” 4.panta 1.daļu un 4.daļas 3.punktu, 5.panta 1.daļu un 5.daļu, 8.panta 2.daļu, 37.panta 

1.daļas 4.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra 

Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas Nekustamā 

īpašuma speciālistei Līgai Sarmai Berovskai: 

1.1. Pasūtīt zemes robežu uzmērīšanu zemes vienībai „Ziedoņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, 0,19 ha kopplatībā, zemes vienības „kadastra apzīmējums”; 

1.2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda zemes vienību „Ziedoņi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 0,19 ha kopplatībā, (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

pēc zemes vienības robežu kadastrālās uzmērīšanas)  „kadastra apzīmējums”; 

1.3.  Pasūtīt zemes vienības „Ziedoņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra 

apzīmējums”, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā un tirgus novērtējuma saņemšanas, 

zemes vienību „Ziedoņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējums”, 

atsavināt S.L., “personas kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā 

kārtībā. 

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

 

 

14. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada domes juristi par  pašvaldības kustamā 

īpašuma – galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1, izsoles noteikumu projektu. 

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

2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, p.4) pašvaldībai piederošās cirsmas īpašumā 

„Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra 

apzīmējums”, nodotas 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.  

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, Publiskas personas 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, kas dod atļauju atsavināt 

pašvaldības kustamo mantu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 

27.jūlija (protokols Nt.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, 

Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirtes 

cirsmas Nr.1 izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

15. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirtes cirsmas Nr.2 izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 
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Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada domes juristi par  pašvaldības kustamā 

īpašuma – kailcirtes cirsmas Nr.2, izsoles noteikumu projektu. 

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

2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, p.4) pašvaldībai piederošās cirsmas īpašumā 

„Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra 

apzīmējums”, nodotas 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.  

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, Publiskas personas 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, kas dod atļauju atsavināt 

pašvaldības kustamo mantu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 

27.jūlija (protokols Nt.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, 

Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirtes cirsmas Nr.2 

izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

16. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirtes un galvenās izlases cirtes 

cirsmas Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada domes juristi par  pašvaldības kustamā 

īpašuma – kailcirtes un galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.3, izsoles noteikumu projektu. 

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

2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, p.4) pašvaldībai piederošās cirsmas īpašumā 

„Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra 

apzīmējums”, nodotas 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.  

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, Publiskas personas 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, kas dod atļauju atsavināt 

pašvaldības kustamo mantu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 

27.jūlija (protokols Nt.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, 

Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – kailcirtes un galvenās 

izlases cirtes cirsmas Nr.3 izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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17. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Cēsu prospekts 31 b, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

          Priekuļu novada dome, izskata SIA “MINI TRAKTORS”, reģistrācijas numurs 

44103040968, juridiskā adrese Cēsu prospekts 20/22, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, direktora, prokūrista Aigara Krastiņa 2017. gada 21.augusta iesniegumu, reģistrētu 

Priekuļu novada pašvaldībā 2017.gada 21.augustā Nr.1729, kurā Aigars Krastiņš lūdz atsavināt 

zemes vienību Cēsu prospekts 31b, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, ar „kadastra 

apzīmējums” 0,2482 ha kopplatībā 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 1.daļu un 4.daļas 3.punktu, 5.panta 

1.daļu un 5.daļu, 8.panta 2.daļu, 37.panta 1.daļas 4punktu, Ministru kabineta noteikumiem 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 

Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē zemes vienību Cēsu prospekts 31b, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, ar „kadastra apzīmējums” 0,2482 ha kopplatībā. 

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas Nekustamā 

īpašuma speciālistei Līgai Sarmai Berovskai pasūtīt zemes vienības Cēsu prospekts 31b, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, ar „kadastra apzīmējums” 0,2482 ha 

kopplatībā, tirgus novērtējumu. 

3. Pēc īpašuma novērtējuma saņemšanas, nekustamam īpašumam Cēsu prospektā 31B, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sagatavot izsoles noteikumus.  

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

 

 

18. 

Biedrības “Sargiet bērnus” iesnieguma izskatīšana par telpu iznomāšanu darbības 

nodrošināšanai 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata biedrības “Sargiet bērnus”, reģistrācijas numurs 

40008266638, valdes priekšsēdētājas Intas Zaksas 2017.gada 27.jūlija iesniegumu 

(reģ.28.07.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.1583) par telpu iznomāšanu Maija ielā 4-106, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, biedrības darbības nodrošināšanai.  

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

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

apakšpunktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 

„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 8.punktu, 9.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt neapdzīvojamās telpas Maija ielā 4-106, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

ar kopējo platību 52,1 m2, biedrībai “Sargiet bērnus”, nodokļu maksātāja reģistrācijas 
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numurs 40008266638, adrese Maija iela 4-106, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

telpu lietošanai biedrības darbības nodrošināšanai. 

2. Nomas maksu noteikt 12,24 EUR bez PVN mēnesī. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31. augustam ar 

tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu. 

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

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

 

19. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S. S. un A.S. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

         Priekuļu dome izskata iesniegumu, ko iesniedza M.B. (reģistrēts 2017.gada 3.jūlijā Liepas 

pagasta pārvaldē ar Nr.183/3-4.1) par S.S., “personas kods”, un A.S., “personas kods”, 

deklarētās dzīvesvietas „adrese”, ziņu anulēšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. daļas 27. punktu, „Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma” 3. panta 2.daļu, 12. panta 1. daļas 2. punktu un 2003. gada 11. februāra LR 

MK noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas 

nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, 

pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris 

Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt S.S., “personas kods”, un A.S., “personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

“adrese”. 

2. Lēmums izpildāms nekavējoši pēc tā spēkā stāšanās. 

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

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

 

 

20. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.D. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Liepas pagasta pārvaldes vadītāja informē par to, ka 2017.gada 22.jūnija Cēsu rajona 

tiesas spriedumā lietā Nr.C11049317, nosprieda, izbeigt 1997.gada 10.decembrī starp Liepas 

pagasta padomi un atbildētāju A.D. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa „adrese” 

īri,  izliekot A.D. kopā ar mantām un citām personām no dzīvokļa „adrese”, bez citas dzīvojamās 

telpas ierādīšanas, un sakarā ar to, ka viņš līdz šim nav deklarējis dzīvesvietu citur, anulēt 

deklarēto dzīvesvietu. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 

2.punktu, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, 
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Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars 

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

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

2. Lēmums izpildāms nekavējoši pēc tā spēkā stāšanās.  

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz vienas lapas. 

 

 

21. 

Par atteikumu uzņemt A.P. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

 Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

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

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

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

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

14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt A.P., “personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

. 

22. 

Par atteikumu uzņemt A.T. Palīdzības reģistrā 
(ziņo: E.Šīrante) 

 

  Priekuļu novada dome izskata A.T., “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

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

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

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

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

14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt A.T., “personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz divām lapām. 
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23. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.P. 
(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz LR Likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, LR Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” 15.pantu un Priekuļu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par 

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

15.2.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra 

Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S.P., “personas kods”, par vienistabas 

dzīvokļa „adrese”, ar dzīvojamo platību 15,9 m2 kopējo platību 30,6 m2  izīrēšanu uz 

vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka S.P., “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 E.Stapuloni parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

 

24. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.A. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

  Priekuļu novada dome izskata J.A., “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

         Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, 

Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.A., “personas kods”, par dzīvojamās telpas 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 18,9 m2, kopējo platību 30,8 m2  izīrēšanu uz vienu gadu 

ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

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

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka J.A., “personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēdzis īres līgumu. 

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

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

 

 

25. 

Par atteikumu uzņemt K.D.-B. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

     Priekuļu novada dome izskata K.D.-B.s, “personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

  Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR 1994.gada 9.jūnija 

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

6.punktu, 77.panta otro daļu un Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra „Dzīvokļa īpašuma 

likuma” 9.panta 1.punktu, 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, 

Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars 

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

1. Atteikt reģistrēt K.D.-B., “personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar K.D.-B., “personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

“adrese”, ar dzīvojamo platību 30,9 m2, kopējo platību 48,3 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.D.-B., “personas kods”, un M.., “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 E.Stapulonei parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

10. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz trijām lapām. 
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26. 

SIA ,,Liepas parks” iesnieguma izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar SIA ,,Liepas parks”, juridiskā adrese ,,Liepas muiža”, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, iesniegumu ar lūgumu izsniegt izziņu par piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustamo īpašumu Veidenbauma ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

 Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturtajā daļā un 29.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -

14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Izsniegt SIA ,,Liepas parks” izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā, nekustamo īpašumu 

Veidenbauma ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kurš sastāv no zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums” 1.046ha platībā, pamatceltnes un palīgceltnes. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.11 uz vienas lapas. 

 

 

27. 

Par jauna nosaukuma un adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

ar “kadastra Nr.”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata E.K., dzīvojoša „adrese”, iesniegumu, (17.08.2017., Nr.K-963), par 

jauna nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzintari”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, ar “kadastra Nr.”. 

 Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR MK 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 

Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam „Dzintari”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, “kadastra 

Nr.”), apstiprināt jaunu nosaukumu „Dzintarkalni”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2.    Nekustamajā īpašumā ar “kadastra Nr.” ietilpstošajām būvēm piešķirt jaunu adresi 

,,Dzintarkalni”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129; 

3.   Adrešu reģistrā dzēst nosaukumu ,,Dzintari”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, un 

adresi ,,Dzintari 2”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4129, nekustamajam 

īpašumam ar “kadastra Nr.”; 

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

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

 

 

28. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”piekritību 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

vienības ar „kadastra apzīmējums” Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību. 
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Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 8.daļu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

ieskaitāma rezerves zemes fondā; 

2. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, platība ir 

0.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz vienas lapas. 

 

 

29. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Avotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata T.D., dzīvojošas „adrese”, O.Z., dzīvojošas „adrese”, kuru 

pārstāv viņas dabiskā aizbildne – māte T.D., L.Z., dzīvojošas „adrese”, R.Z., dzīvojoša „adrese”, 

iesniegumu (16.08.2017., Nr.D-959), par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā.  

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.505, 

(02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -

14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

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

pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”), sadalot zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” 

divās daļās, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. Atdalītās zemes vienības platība orientējoši 2.54ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. Projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajai zemes vienībai no pašvaldības 

autoceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.3. Nodrošināt optimālu no jauna izveidotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu; 

2.4. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

2.6. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 
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30. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Gaušas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata M.A., dzīvojošas „adrese”, iesniegumu (19.07.2017., Nr.A-

824 un 31.07.2017., Nr.A-885), par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei 

nekustamajam īpašumam „Gaušas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.505, 

(02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -

14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”), sadalot zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”trīs līdzīgās daļās, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. Katras zemes vienības platība orientējoši 2.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. Projektā paredzēt piekļūšanu visām no jauna izveidotajām zemes vienībām no 

pašvaldības autoceļa; 

2.3. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

2.5. No jauna izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunus nosaukumus, kurus 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.15 uz divām lapām. 

 

31. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata V.V. J., dzīvojošas „adrese”,  un A.K., dzīvojoša ,,”adrese”, 

iesniegumu (14.08.2017., Nr.J-941), par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajam īpašumam „Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.505, 

(02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -

14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”), sadalot zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums” divās daļās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 
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2.1. Katras zemes vienības platība orientējoši 1.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. Projektā paredzēt piekļūšanu abām, no jauna izveidotajām zemes vienībām no 

pašvaldības autoceļa; 

2.3. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

2.5. No jauna izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunus nosaukumus, kurus 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

3.  Atbildīgais par lēmuma izpildi teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

4.  Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.16 uz divām lapām. 

 

 

32. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Buli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata zemes ierīkotājas Vitas Važas, elektroniski iesūtītu 

iesniegumu (21.08.2017., Nr.1732), par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Buli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu. Iesniegumam ir pievienots zemes 

ierīcības projekts, kuru ar drošu elektronisko parakstu 2017-08-21 10:55:37 ir parakstījusi zemes 

ierīkotāja Vita Važa.  

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz LR MK 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR MK 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi”, un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra 

Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Buli”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”), no zemes vienības atdalot neapbūvētu zemes vienību, un 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu; 

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

vienības – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums”, kas atdalīta no zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaunbuli”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 36.0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201); 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Buli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

vienas zemes vienības – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums”, pamatceltnes 

un divām palīgceltnēm; 

3.1.  atlikušās zemes vienības kopējā platība 3.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajām zemes vienībām – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 
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     4.  Atbildīgais par lēmuma izpildi teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

     5.  Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.17 uz trīs lapām. 

 

33. 

Par brīvpusdienām izglītojamiem 2017./2018.mācību gadā 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: M.Baltiņš, B.Karlsberga, A.Broka) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas 

I.Rumbas informāciju par brīvpusdienām izglītojamiem 2017./2018.mācību gadā. 

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

Finanšu komitejas 2017.gada 22.augusta atzinumu (protokols Nr.4), Priekuļu novada atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. 2017/2018.mācību gadā piešķirt brīvpusdienas 5. – 12.klašu izglītojamiem; 

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

kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 

pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 7. punktu: 

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

līdzekļus pašvaldības izglītības iestādēm; 

2.2 lai nodrošinātu brīvpusdienas visiem izglītojamiem izglītības iestādē, atsaucoties uz 

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

direktoriem novirzīt citu klašu izglītojamo ēdināšanai un starpību izglītojamo ēdināšanā 

kompensēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem; 

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

 

 

34. 

Par jauna nosaukuma un adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Centra 

Autogarāžas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

(22.08.2017., Nr.A-979) par jauna nosaukuma un adreses apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Centra Autogarāžas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, (“kadastra Nr.”) sastāvā esošajām 

zemes vienībām.  

 Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR MK 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 

Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam „Centra Autogarāžas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(“kadastra Nr.”), apstiprināt jaunu nosaukumu „Mežvalde”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā; 

2. Nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.4260 003 0023 ietilpstošajai būvei ar „kadastra 

apzīmējums” piešķirt jaunu adresi ,,Mežvalde”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-

4128; 

3. Adrešu reģistrā dzēst nosaukumu „Centra Autogarāžas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, un adresi „Centra Autogarāžas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128, 

nekustamajam īpašumam ar “kadastra Nr.”; 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

 

 

35. 

Par  telpu nomas līguma slēgšanu ar M.A. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.A., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 15.augusta 

iesniegumu (reģ. 16.08.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-953) par neapdzīvojamo  telpu 

nomas līguma slēgšanu Maija ielā 4-31, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, friziera 

pakalpojumu sniegšanai. 

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

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

apakšpunktu un  otro daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, 

Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

1.stāvā, ar  platību 31,4 m2, kopējā iznomājamo telpu platība 52,9 m2, lietošanu friziera 

pakalpojumu sniegšanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – viens gads. 

3. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot nomas līguma 

projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājai E.Šīrantei 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.19 uz vienas lapas. 

 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 11 -2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 11-2, Liepā, Liepas pagastā, 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 

p.44.) pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu – Rūpnīcas iela 11-2, Liepā, 

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

2) Pēc īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā un novērtējuma saņemšanas, Priekuļu 

novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai uzdots izstrādāt 

izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

3) 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris 
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Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Rūpnīcas iela 11-2, 

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

pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

37. 

Par finansējuma nodrošinājumu projekta „ Tehniskās ēkas un basketbola laukuma izbūve 

Izmēģinātāju ielā 12, Priekuļos” īstenošanai 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar domes priekšsēdētājas E. Stapulones sniegto aktuālo 

informāciju par “Sporta birzītes” Priekuļos, Izmēģinātāju ielā 12 projektu realizāciju. 

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

15.panta 6.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu, Priekuļu novada apvienoto komiteju 2017.gada 24.augusta atzinumu 

(protokols Nr.5/8/7), atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, 

Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns, Aivars Kalnietis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt līguma slēgšanu ar atklātā konkursa „Tehniskās ēkas un basketbola laukuma 

izbūve Izmēģinātāju ielā 12, Priekuļos” (Nr. PNP 2017/34) pretendentu, kuram tiks 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

2. Lai īstenotu projektu „Tehniskās ēkas un basketbola laukuma izbūve Izmēģinātāju 

ielā 12, Priekuļos” 2018.gada budžetā paredzēt finansējumu EUR 156 998 (viens 

simts piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro) ieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli. 

3. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram Fjodoram Puņeiko. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst.15.50 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

 

Sēdi protokolēja                    A.Tīlena 

 


