
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2016.gada 27.oktobrī         Nr.11 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Par grozījumiem Priekuļu 

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

2016.gadam”” izdošanu. 

3. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu M.G. 

4. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu L.P. 

5. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu Ē.P.  

6. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.Z. 

7. Par Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas nolikuma 

apstiprināšanu. 

8. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsmas  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

9. Par Piekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma –sanitārās izlases cirsmas  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

10. Par telpu nomas maksas noteikšanu Montesori un smilšu terapijas nodarbībām Jāņmuižas 

pirmsskolas izglītības iestādē. 

11. Par  telpu nomas maksas noteikšanu Priekuļos, Cēsu prospektā 1. 

12. Par neprivatizētā dzīvokļa Maija ielā 2 dz.10, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārdošanu par nosacīto cenu. 

13. Par neprivatizētā dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 6 dz.47, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārdošanu par nosacīto cenu. 

14. Par pašvaldības īpašuma P.Rozīša ielā 13-35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

15. Par pašvaldības īpašuma „Dižakmens”, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu un pārdošanu par nosacīto cenu. 

16. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, „Vecdukuļi’, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

17. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 13 dz.4, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par pašvaldības īpašuma P.Rozīša ielā 13-15, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

19. Par V.M. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  
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20. Par atteikumu uzņemt J.Š. Palīdzības reģistrā. 

21. Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

22. Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

23. Par atteikumu uzņemt J.L. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

24. Par A.S. īres un komunālo pakalpojuma parādu.   

25. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.O. 

26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.M. 

27. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.O. 

28. Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Priekuļu novadā.  

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

apzīmējumu” „Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.   

30. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai.   

31. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Dzelmes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.   

32. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.   

33. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Vēlziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.   

34. Par nekustamā īpašuma „Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.   

35. Par nekustamā īpašuma „Mazdikļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.   

36. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Baltiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.   

37. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Buli”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā.   

38. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā.   

39. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Dalderi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā.   

40. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Ozoliņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu.   

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre  Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns  Armands Capars,  

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, 

Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   – juriste;  

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja. 

 

Nepiedalās:  

Dita Sloka   – komandējumā; 

Juris Sukaruks  – attaisnots iemesls. 
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Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

41. Par platības precizēšanu nekustamajā īpašumā „Kraujas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, ietilpstošām  zemes vienībām. 

42. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Autoceļš P30”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, sadalīšanu. 

43. Par jaunas amata vienības izveidošanu. 

44. Par sivēnmāšu kompleksa „Gaujaskalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārbūves 

projektu.  

45. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. 

46. Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 

 

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

Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 41., 42., 43., 44., 45. un 46.darba kārtības jautājumu. 

 

 

1. 

Par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Sociālā dienesta 2016.gada 20.oktobra vēstuli              

Nr.1-21/264 (reģ.21.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2031) par pašvaldības 

apbalvojuma „Pateicība” piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem sakarā ar Sociālo darbinieku 

dienu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības nolikuma „Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem” 5.punkta 

5.6.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR – 12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu „Pateicība” sakarā ar Sociālo 

darbinieku dienu 2016.gada 8.novembrī šādiem Sociālā dienesta darbiniekiem:  

1.1. Margitai Bērziņai – par profesionālu  un pašaizliedzīgu darbu Priekuļu novada 

Sociālajā dienestā darbā  ar ģimenēm un bērniem; 

1.2. Dacei Skujai – par radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanā Priekuļu novada  Sociālajā dienestā.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja E.Rancāne. 

 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 28.jūlija Saistošo noteikumu Nr. 9/2016„Par 

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

novada budžetu 2016.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 2016.gadam”. 
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Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

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

Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 24.oktobra (protokols Nr.12) atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – 12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/2016 „Par grozījumiem 

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

2016.gadam””.  

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

 

3. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

M.G. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas mazdēlam (14.12.2013. pilnvara) M.G. 

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

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

izglītības programmu ar kodu 21011121 pamatizglītības mazākumtautību programmu. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

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

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

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

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

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

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

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

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

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

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

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

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

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

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

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 24.oktobra (protokols Nr.12) lēmumu, atklāti 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

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

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam M.G., deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, maršrutā Liepa 

– Valmiera – Liepa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  
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4. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

L.P. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņa meitai L.P. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka L.P., dzimusi „datums”, 

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

izglītības programmu ar kodu 21011121 pamatizglītības mazākumtautību programmu. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

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

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

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

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

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

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

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

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

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

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

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

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

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

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

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 24.oktobra (protokols Nr.12) lēmumu, atklāti 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

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

Liepas pagastā dzīvojošai izglītojamai L.P., deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa. 

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

 

5. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

Ē.P. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

iesniegumu ar lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņa dēlam Ē.P. 

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

dzīvesvieta - „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 11.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

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

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 
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maršrutos”, kuru 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru 

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

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

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

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

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

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

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

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

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

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

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

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 24.oktobra (protokols Nr.12) lēmumu, atklāti 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

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

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

Valmiera – Liepa. 

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

 

6. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

D.Z. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam D.Z. 

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

deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, 2016./2017.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 11.klasē, 

apgūst izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

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

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

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

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

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

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

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

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

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

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

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

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

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

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

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 24.oktobra (protokols Nr.12) lēmumu, atklāti 
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balsojot, PAR - 12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

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

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

Valmiera – Liepa. 

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

 

7. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā 

īpašuma un juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu. 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2016.gada 20.oktobra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskā nodaļas 

nolikumu. (Nolikums pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

8. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsmas  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: J.Levitass) 

 
Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada domes deputātu, Tautsaimniecības 

komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par  pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsma 

“Vanagkalns”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējumu”, izsoles 

noteikumu projektu. 

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

2016.gada 22.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, p.39) pašvaldībai piederošās cirsmas 

īpašumā „Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, 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 2016.gada 

20.oktobra (protokols Nt.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 



8 

 

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

izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

9. 

Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – sanitārās izlases cirsmas  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: J.Levitass) 

 
Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada domes deputātu, Tautsaimniecības 

komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par  pašvaldības kustamā īpašuma – sanitārās izlases cirsma 

“Vanagkalns”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējumu”, izsoles 

noteikumu projektu. 

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

2016.gada 22.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, p.39) pašvaldībai piederošās cirsmas 

īpašumā „Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, 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 2016.gada 

20.oktobra (protokols Nt.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – sanitārās izlases cirsmas 

izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

10. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu Montesori un smilšu terapijas nodarbībām 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Dome uzklausa deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par telpu 

nomas maksas un izglītības iestādes materiālu nomas maksas noteikšanu Montesori un smilšu 

terapijas nodarbību vajadzībām Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas  2016.gada 20.oktobra (protokols Nr.12)  atzinumu un veiktajiem 

telpu nomas aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR - 12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Ar 2016.gada 1.novembri Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē noteikt nomas 

maksu: 
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1.1. par telpām Montesori un smilšu terapijas nodarbībām  EUR  69.68 mēnesī (nosakot 

16 stundas nedēļā), bez PVN; 

1.2. par materiāliem  EUR 5.95 mēnesī, bez PVN. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

L.Siņicina. 

  

11. 

Par  telpu nomas maksas noteikšanu Priekuļos, Cēsu prospektā 1 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Dome uzklausa deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par Cēsu 

pilsētas Mākslas skolas Priekuļu filiāles telpu nomas maksas noteikšanu. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  14.punkta „b” apakšpunktu, Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas  2016.gada 20.oktobra (protokols Nr.12)  atzinumu un veiktajiem 

telpu nomas aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR - 12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Ar 2016.gada 1.novembri noteikt nodarbību telpu Priekuļos, Cēsu prospektā 1, nomas 

maksu EUR 0.14 par vienu kvadrātmetru vienā stundā bez pievienotās vērtības nodokļa. 

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

 

12. 

Par neprivatizētā dzīvokļa Maija ielā 2 dz.10, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.S., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 24.08.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 26.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-838) ar lūgumu 

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

Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2-10, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto 

daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta 

pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, J.S. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR - 12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.10, kas atrodas 

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

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

Nr.10, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2, nosacīto cenu EUR 

2490,75, bez PVN. 

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

īrniekam. 

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

projektu. 

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

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

1. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

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

 

13. 

Par neprivatizētā dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 6 dz.47, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārdošanu par nosacīto cenu 

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

 

Priekuļu novada dome izskata J.T. deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 21.06.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 23.06.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.T-592) ar 

lūgumu rast iespēju iegādāties Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Priekuļu 

novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 6-47, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto 

daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta 

pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 

„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, J.T. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.47, kas atrodas 

Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 6. 

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

Nr.47, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 6, nosacīto cenu 

EUR 1050.75, bez PVN. 

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

īrniekam. 

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

projektu. 

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

lūgumu zemesgrāmatai. 

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

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 
8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.2 uz divām lapām.   
 

Plkst 15.41 ierodas deputāts A.Capars un piedalās turpmāko sēdes darba kārtības  jautājumu 

izskatīšanā. 

 

14. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša ielā 13-35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

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

Pāvila Rozīša ielā 13-35, nodot atsavināšanai. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, 51.1 kvm platībā, kas atrodas 
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Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 13-35. Pašvaldības īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas Zemesgrāmatā. 

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

dzīvojamās telpas īres līgums ar J.V., „personas kods”, no 1990.gada 12.janvāra. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

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

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

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

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

pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes vadītāja ir tiesīga ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

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

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR - 13 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

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

Pāvila Rozīša ielā 13-35. 

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

 

15. 

Par pašvaldības īpašuma „Dižakmens”, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu un pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, G.Zicāns, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Dome izskata 2016.gada 12.septembrī saņemto L.B., „personas kods”, iesniegumu – 

atsavināšanas ierosinājumu par Priekuļu novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – 

zemes vienības „kadastra apzīmējumu”, „Dižakmens”, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

atsavināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto 

daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, L.B. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo īpašumu, kas atrodas Priekuļu novadā, 

Liepas pagastā, Liepā, „Dižakmens”. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma– iznomātā 

nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, „Dižakmens”, nosacīto 

cenu EUR 1440.00.  

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

īpašuma nomniekam L.B. 

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

projektu. 

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

lūgumu zemesgrāmatai. 

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

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

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

 

16. 

Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”,  

„Vecdukuļi’, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Novada dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma „Vecdukuļi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. L.T., „personas kods”, ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Vecdukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Zemes vienības „Vecdukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma tiesības nav 

reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda; 

3. Uz zemes vienības „Vecdukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 0.9003 ha 

kopplatībā, atrodas L.T. piederošas divas ēkas. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

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

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības L.T., „personas kods”, uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējumu”, „Vecdukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, „Vecdukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. L.T., „personas kods”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes 

vienību ar „kadastra apzīmējumu”. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes 

vadītāja E.Šīrante. 

5. Lēmumu nosūtīt L.T. – „adrese” un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 

47, Valmierā, LV-4201. 
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17. 

Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 13 dz.4, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 13-4, Liepā, Liepas pagastā, 

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

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

2015.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, p.20) pašvaldības nekustamais īpašums 

ar nosaukumu – Rūpnīcas iela 13-4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, 

nodots atsavināšanai izsolē. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram uzdots izstrādāt 

izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

 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 - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Rūpnīcas iela 13-4, 

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

pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

18. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša ielā 13-15, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 13-15, 

nodot atsavināšanai izsolē.  

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 13-15. Pašvaldības īpašuma tiesības ir nostiprinātas Liepas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.195 – 15. 

 Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.  

 Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  

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

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

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

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

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

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

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti.  
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 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 - 13 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novadā, Liepas pagastā, 

Liepā, Pāvila Rozīša ielā 13-15.  

2. Uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

19. 

Par V.M. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas  

izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.M., „personas kods”, 2016.gada 31.augusta iesniegumu 

(reģ.05.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-866)  ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

apstākļus un pamatojoties uz Latvijas Republikas Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu un Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 13.punktu un 13.7.punktu, atklāti balsojot, PAR - 13 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Reģistrēt V.M., „personas kods”, dzīvojošs „adrese”, Priekuļu novada pašvaldības 

Palīdzības reģistrā pirmā kārtā ar Nr.5.  

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.M., „personas kods”, par vienistabas dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 18,5 m2, kopējo platību 18,5 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka V.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 M. Juzupu 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 V.M. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

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

10. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz divām lapām.  
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20. 

Par atteikumu uzņemt J.Š. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.Š., „personas kods”, 2016.gada 11.augusta iesniegumu 

(reģ. 11.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. Š-781) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

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

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

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

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

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Atteikt reģistrēt J.Š., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

21. 

Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

 

Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisija iepazīstas ar E.K., „personas 

kods”, 2016.gada 30.augusta iesniegumu (reģ.31.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-

851) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas  rīcībā esošo 

informāciju, ar E.K. lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

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

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

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

16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, Latvijas Republikas 

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

6.punktu, 77.panta otro daļu un likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu,  atklāti balsojot, PAR - 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar E.K., „personas kods”,  par trīsistabu dzīvokļa, 

„adrese” ar dzīvojamo platību 68,0 m2, kopējo platību 75,6 m2,  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka E.K., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 
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7. Lēmums zaudē spēku, ja E.K. 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

22. 

Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata E.K., „personas kods”, 2016.gada 27.septembra 

iesniegumu (reģ. 27.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-962) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

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

77.panta otro daļu un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 

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

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

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

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

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

„adrese” ar dzīvojamo platību 33,4 m2, kopējo platību 54,3 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 E.K., „personas kods”, un M.K., „personas kods”, pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

23.  

Par atteikumu uzņemt J.L. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.L., „personas kods”, 2016.gada 27.septembra iesniegumu 

(reģ.28.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-967) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

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

77.panta otro daļu un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 
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13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 

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

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

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Atteikt reģistrēt J.L., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

„adrese” ar dzīvojamo platību 31,3 m2, kopējo platību 49,2 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka J.L., „personas kods”, M.L., „personas kods”, M.L.L., „personas kods”, 

pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

24. 

Par A.S. īres un komunālo pakalpojuma parādu   

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

Priekuļu novada dome izskata A.S. deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2016.gada 

28.septembra iesniegumu (reģ. 30.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-985) par īrētā 

dzīvokļa „adrese”, īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

21.panta 27.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Norakstīt parādu A.S.  par īrētā dzīvokļa „adrese”, īri un komunālajiem 

pakalpojumiem ar parāda kopējo summu EUR 300,00 (trīs simti euro, 00 centi).  

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

3. Lēmumu nosūtīt A.S. uz adresi „adrese”. 

 

25. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.O. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.A. 2016.gada 18.augusta iesniegumu  (reģ. 18.08.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-810) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  V. 

O., „personas kods”, „adrese”, sakarā ar to, ka nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā no deklarēšanas 

datuma. Mājokļa lietošanas tiesības  izbeigtas. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 
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daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, 

un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Anulēt V.O., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

 

26. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.M. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Pēc īrnieces A.J. 2016. gada 13.septembra iesnieguma (reģ. Nr.1859) Priekuļu novada 

pašvaldībā) dome izskata jautājumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu R.M., „personas 

kods”, „adrese”,  sakarā ar to, ka nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā, apmēram 10 gadus dzīvo 

ārzemēs.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, 

un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1.Anulēt R.M., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu  „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

 

27. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.O. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata  jautājumu par deklarētās dzīvesvietas  ziņu anulēšanu 

O.O., „personas kods”, „adrese”,  sakarā ar to, ka  izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums ar 

pašvaldību. 

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, dome 

konstatēja, ka Priekuļu novada pašvaldības īpašumā ir dzīvoklis Nr.52, kas atrodas Izmēģinātāju 

ielā 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 2010.gada 5. augustā noslēgts dzīvojamās 

telpas īres līgums par pašvaldībai piederošā dzīvokļa izīrēšanu O.O. Priekuļu novada pašvaldība 

kā izīrētājs 2014. gada 22. septembrī izbeidza dzīvojamās telpas īres līgumu ar īrnieku O.O. 

„adrese”, sakarā ar īres un komunālo maksājumu parāda nemaksāšanu 
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O.O. dzīvesvieta no 1992.gada 31.jūlija deklarēta „adrese”, ko apliecina Latvijas 

Republikas Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas.   

       Ņemot vērā konstatētos faktus O.O. ir zaudējis juridisku pamatojumu deklarētās 

dzīvesvietas ziņu saglabāšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu “Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. Saskaņā  ar  likumu  

O.O. ziņas par deklarēto dzīvesvietu Priekuļu novada dome anulē. 

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

deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru 

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

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

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

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt O.O., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

28. 

Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Priekuļu novadā  

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: I.Jansone, A.Kalnietis, D.Kalniņa, M.Juzupa) 

 

 

Priekuļu novada uzklausa domes deputāti, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētāju E.Stapuloni par nepieciešamību apstiprināt nolikumu par Jauniešu 

brīvprātīgā darba organizēšanu Priekuļu novadā. 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Brīvprātīgā darba likumu un Priekuļu novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 20.oktobra (protokols Nr.13) atzinumu, atklāti 

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

Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu par Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Priekuļu novadā. 

(Nolikums pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

29. 

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

„kadastra apzīmējumu”„Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata SIA „Eko Ģilde”, juridiskā adrese Namdara iela 7, Valmiera, 

2016.gada 17.oktobra rakstu (reģ.17.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1980) par 

adreses apstiprināšanu zemes vienībai un būvei uz zemes vienības „Beta”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

 Dome konstatē sekojošo: 
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1. Nekustamā īpašuma „Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā („kadastra Nr.”), 

sastāvoša no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un vienas būves ar „kadastra 

apzīmējumu”, īpašuma tiesības nostiprinātas SIA „Eko Ģilde”, Liepas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.; 

2. Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

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

 

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt adresi „Beta”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4154. 

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

3. Lēmumu nosūtīt SIA „Eko Ģilde”, Namdara iela 7, Valmiera, LV-4201 un VZD 

Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

30. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nekustamajā īpašumā „Akmeņkrogs – Veismaņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošās 

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

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

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

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

rezerves fondā; 

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojumi ir pārapstiprināts novada 

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

 

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

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

3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, uz kuras 

ir izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības bilancē esošs autoceļš „Akmeņkrogs – Veismaņi”, 

piekrīt pašvaldībai, pašvaldību funkciju īstenošanai, un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

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

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

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

4201. 
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31. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Dzelmes”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa pašvaldības teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. V.H., dzīvojošai „adrese”, ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar „kadastra 

apzīmējumu”, „Dzelmes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. V.H. līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku, un nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astoto daļu, atklāti balsojot, PAR 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „Dzelmes”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

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

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

4201. 

 

32. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Atmodas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa pašvaldības teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. T.S., dzīvojošai „adrese”, bija piešķirta lietošanā zemes vienība ar „kadastra 

apzīmējumu”, „Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. T.S. līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku, un nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astoto daļu, atklāti balsojot, PAR 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

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

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

4201. 
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33. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Velziedes”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa pašvaldības teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. V.K., dzīvojošam „adrese”, ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar „kadastra 

apzīmējumu”, „Vēlziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. V.K. līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku, un nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astoto daļu, atklāti balsojot, PAR 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Zemes vienību „kadastra apzīmējumu”, „Vēlziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

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

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

4201. 

 
34. 

Par nekustamā īpašuma „Gala Kunči”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata A.L., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 14.oktobra 

iesniegumu (reģ.14.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-1019) par nekustamā īpašuma 

„Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 4.6ha platībā. 

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

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Dambīši”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 4.6ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, divām zemes vienībām („kadastra 

apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” ) un sešām būvēm, saglabājas nosaukums „Gala 

Kunči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 16.9ha; 
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3.2. zemes lietošanas mērķi zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

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

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

 

35. 

Par nekustamā īpašuma „Mazdikļi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata R.B., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 6.oktobra 

iesniegumu (reģ.06.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1002) par nekustamā īpašuma 

„Mazdikļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazdikļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 14.0ha platībā. 

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

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Gala Jokas”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 14.0ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, divām zemes vienībām („kadastra 

apzīmējumu”  un „kadastra apzīmējumu” ) un trīs ēkām, saglabājas nosaukums „Mazdikļi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 39.4ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķi zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

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

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

 

36. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Baltiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata L.A., dzīvojošas „adrese”, un N.S., dzīvojoša „adrese”, 

2016.gada 11.oktobra iesniegumu (reģ.11.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-1012), 

par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei  nekustamajam īpašumam 

„Baltiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Baltiņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), no zemes vienības atdalot neapbūvētu 

zemes vienību, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 2.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu; 

2.2. projektā paredzēt piekļūšanu abām zemes vienībām, nodrošinot optimālu to 

apsaimniekošanu. No jauna izveidotajai zemes vienībai piebraukšanu organizēt 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, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu , kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

 

37. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Buli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata V.Z., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 19.septembra 

iesniegumu (reģ. 22.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-922) par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Buli”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), no zemes vienības atdalot neapbūvētu 

zemes vienību, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 11.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu; 

2.2. zemes vienības daļu, ko aizņem gāzes vadi un to aizsargjosla, kā nedalāmu iekļaut 

vienā no jaunizveidotajām zemes vienībām; 

2.3. projektā paredzēt optimālu piekļūšanu abām zemes vienībām (esošai un atlikušajai), 

nodrošinot to 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, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.6. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, 

„Jaunbuli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kuru apstiprina vienlaicīgi ar 

izstrādāto zemes ierīcības projektu. 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

 

38. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.L., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 14.oktobra 

iesniegumu (reģ.14.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-1018) par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Gala Kunči”, Priekuļu 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, saskaņā ar pielikumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalīt apbūvētu zemes vienību 1.25ha 

platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. atdalīto zemes vienības daļu apvieno ar nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes 

vienību ar „kadastra apzīmējumu”, un izveido jaunu nekustamo īpašumu, kas sastāv 

no vienas zemes vienības un būvēm ar „kadastra apzīmējumu” , „kadastra 

apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” uz tās;  

2.3. servitūta ceļu, kas robežojas ar no jauna izveidotās zemes vienības austrumu daļu, 

saglabāt atlikušajā zemes vienībā ar „kadastra apzīmējumu”;  

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, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.6. no jauna izveidojam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu 

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

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

 

39. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lejas Dalderi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata SIA „Vidzemes lauki”, juridiskā adrese Ģertrūdes ielā 10-

9, Rīgā, 2016.gada 4.oktobra rakstu Nr.AZ3/16-3-11 (reģ.05.10.2016. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.1882) par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei 

nekustamajam īpašumam „Lejas Dalderi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 
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Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atdalot apbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdala apbūvētu zemes vienības daļu 

2.5ha platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. paredzēt piekļūšanu visām zemes ierīcības projekta gaitā izveidotajām zemes 

vienībām no pašvaldības autoceļa, nodrošinot to optimālu apsaimniekošanu; 

2.3. instrumentāli uzmērot, precizēt atdalāmās – nomas zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu” robežas; 

2.4. servitūta ceļu, starp esošo nomas zemes vienību un atlikušo zemes vienību pie 

pašvaldības autoceļu, iekļaut atlikušajā zemes vienībā; 

2.5. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

2.6. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.7. atdalītajam nekustamajam īpašumam nosaukumu „Silpurenes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprina vienlaicīgi ar zemes ierības projektu. 

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

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

 

40. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Ozoliņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata G.V., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 19.oktobra 

iesniegumu (reģ.19.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-1040) par zemes ierīcības 

projekta nekustamajam īpašumam „Ozoliņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 

apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR - 13 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

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

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

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

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

apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Ābeļziedi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes vienības platība 0.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 
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3. Atlikušais nekustamais īpašums „Ozoliņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv 

no vienas zemes vienības: 

3.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 9.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajai zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

41. 

Par platības precizēšanu nekustamajā īpašumā „Kraujas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, ietilpstošām  zemes vienībām 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata SIA Topometrs mērnieces Vitas Važas, juridiskā adrese Pļavas iela 

3A, Cēsis, Cēsu novads,  2016.gada 24.oktobra iesniegumu (reģ. 24.10.2016. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2064) par nepieciešamību precizēt platību pirmreizēji uzmērot nekustamo 

īpašumu „Kraujas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. Nekustamajā īpašumā ietilpst zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” . 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Mārsnēnu pagasta padome 2006.gada 30.matra sēdē (prot.Nr.4-2006) piešķīra S.S. 

zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” , 5.0ha platībā, un zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējumu” , 3.2ha platībā,  „Kraujās”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā; 

2. Sertificēta mērnieka izgatavotajā robežu plānā zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu” platība ir noteikta 4.61ha, bet zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu” platība ir noteikta 4.13ha; 

3. Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8. 

 

 Izvērtējot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 287.punktu, atklāti balsojot, 

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

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā „Kraujas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošās 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” , platība ir noteikta 4.61ha, zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu” , platība ir noteikta 4.13ha. 

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

3. Lēmumu nosūtīt SIA Topometrs Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 un 

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

42. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Autoceļš P30”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata VAS „Latvijas valsts ceļi”, juridiskā adrese Gogoļa ielā 3, 

Rīgā, 2016.gada 16.septembra rakstu Nr.4.9/4593 (reģ.21.09.2016. Priekuļu novada pašvaldīobā 

ar Nr.1771) zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Autoceļš P30”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, sadalīšanu.  
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 Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, „Autoceļš P30”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, pamatojoties uz 2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta rīkojuma 

Nr.538 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297”Par zemes 

vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 

attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 

14.punktu, piekrīt valstij; 

2. Raksta iesniedzēja lūdz atdalīt no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Autoceļš P30”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes vienību 0.3ha 

platībā; 

3. Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

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

 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Kadastra likuma 11.panta otrās daļas 

1.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Latvijas Republikas Ministru 

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

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

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

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

Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 

1. Atdalīt no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Autoceļš P30”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes vienību 0.3ha platībā, saskaņā ar pielikumu. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas 

zemes vienības, apstiprināt jaunu nosaukumu „P30 rekultivētā zeme”, Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 0.3ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajām divām zemes vienībām saglabājas nosaukums „Autoceļš P30”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes vienību platība attiecīgi 3.74ha un 2.24ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes vienību lietošanas mērķi – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

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

4. Lēmumu nosūtīt VAS „Latvijas valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, un VZD 

Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

43. 

Par jaunas amata vienības izveidošanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: L.Levitass, A.Tīdemanis, A.Capars, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoru F.Puņeiko par 

nepieciešamību izveidot jaunu amata vienību - Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs). 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 
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Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), 

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

1. Izveidot ar 2016.gada 1.novembri Priekuļu novada pašvaldībā amata vienību - 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs), 41.saime, Transporta 

vadīšana, III līmenis, 7.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 996.00 EUR). 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 28.12.2015. sēdē, 

protokols Nr.16, p.11) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) amata vienību, 41.saime, Transporta vadīšana, III 

līmenis, 7.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 996.00 EUR). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 

 

44. 

Par sivēnmāšu kompleksa „Gaujaskalni”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārbūves projektu 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās:  J.Levitass, G.Zicāns, M.Juzupa) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „Gaižēni”, juridiskā adrese Valmieras iela 17, Cēsis, 

Cēsu novads, iesniegumu (24.10.2016., Nr.2045) par sivēnmāšu kompleksa „Gaujaskalni”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārbūves projektu. 

 Izvērtējot dome rīcībā esošo informāciju, dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamais īpašums „Gaujaskalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”) sastāv no zemes vienības 11,656 ha platībā un četrām būvēm. 

2. Īpašuma tiesības Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Priekuļu pagasta zemesgrāmatā  

nostiprinātas uz SIA „Gaižēni” vārda, nodalījuma Nr.715. 

3. Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komiteja 2016.gada 27.oktobra sēdē 

(prot.Nr.13, p.1.) atbalstīja SIA „Gaižēni” ieceri realizēt sivēnmāšu kompleksa 

„Gaujaskalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārbūves projektu, atbilstoši spēkā 

esošajam būvniecības regulējumam. 

4. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR - 12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– 1 (Sarmīte Orehova), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst sivēnmāšu kompleksa „Gaujaskalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

pārbūves projekta izstrādei un realizācijai, atbilstoši spēkā esošajam būvniecības normatīvajam 

regulējumam un Priekuļu pagasta teritorijas plānojuma prasībām. 

2. Lēmumu nosūtīt SIA „Gaižēni”, Valmieras ielā 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

 

45. 

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi  

(ziņo: E.Šīrante) 

 

 Dome izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 

4.novembra vēstuli Nr.19-2e/8144 (reģ. 04.11.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2162) par 

valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi. 

Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija aicina izvērtēt iespēju Priekuļu novada pašvaldībā izveidot Valsts un 



30 

 

pašvaldību vienoto apkalpošanas centru, lai nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem 

pieprasītāko valsts pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, kā arī sniedzot iedzīvotājiem praktisku 

atbalstu elektronisko pakalpojumu sniegšanā. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei 

novadu nozīmes attīstības centrā paredzēta vienreizēja valsts budžeta dotācija, kuras apmērs 

nevar pārsniegt 70% no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 10 000 EUR. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Koncepcijai par publisko pakalpojumu sistēmas 

pilnveidi, (atbalstīta ar Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumu Nr.58, grozīta ar 

Ministru kabineta 2015.gada 10.janvāra rīkojumu Nr.14) un Ministru kabineta 2016.gada 2.maija 

rīkojuma Nr.275 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā kabineta 

iecerēto darbību īstenošanai” pasākuma punktam 35.10., atklāti balsojot, PAR - 13 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, 

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

1. Izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Priekuļu novada 

pašvaldības Liepas pagasta pārvaldē Rūpnīcas ielā 18, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2.  Līdz 2016.gada 28.novembrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

iesniegt pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai. 

3. Paredzēt, ka ne mazāk kā 30% no Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra izveides un ne mazāk kā 50% no Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra uzturēšanas izmaksām Priekuļu novada pašvaldība sedz no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā. 

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

 

46. 

Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto 

(ziņo: M.Juzupa, F.Puņeiko) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas un 

izpilddirektora Fjodora Puņeiko sniegto informāciju par iepriekšējā pārskata periodā 

paveiktajiem darbiem. 

2. Domes priekšsēdētāja M.Juzupa un izpilddirektors F.Puņeiko atbild uz deputātu 

jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 16.50 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 


