
  

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 

 

2017.gada 28.septembrī         Nr.11 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.15. 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam apstiprināšanu. 

2. Par nolikuma apstiprināšanu Biznesa ideju konkursam “Es daru!”. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.7/2017 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 

2017.gadam” izdošanu. 

4. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu metāllūžņos. 

5. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

6. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža ekosistēmu 

noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. 

7. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.Z. 

8. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.J. 

9. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.P. 

10. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.K. 

11. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.K. 

12. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.P. 

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

14. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu Ē.P. 

15. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu L.P. 

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.B. un A.K.  

17. I.E. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

18. Par zemes nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības.  

19. M.C. iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līguma 

atjaunošanu. 

20. SIA “Valodu Vēstniecība” iesnieguma izskatīšana par iespēju atsākt angļu valodas 

nodarbības Jāņmuižas PII bērniem. 

21. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Muižas iela 5”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

22. Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” , „kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums” robežu pārkārtošanu. 

23. Par ieejas maksu pasākumā „Leģendu nakts” Veselavas muižā 2017.gada 28.oktobrī.   

24. Par laulības ceremonijas maksu Veselavas muižā. 

25. Par Priekuļu novada organizēto kultūras pasākumu ieejas maksas apstiprināšanu. 

26. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā (prot.Nr.9,19.p.). 
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27. Par jaunas adreses apstiprināšanu. 

28. Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

29. Par nosaukuma un adreses apstiprināšanu liellopu novietnei nekustamajā īpašumā „Līvas”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

30. Par nekustamā īpašuma „Vaivari”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

31. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Cēsu prospektā 31A, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

32. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaunroči”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

33. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

34. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

35. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

36. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.T. 

37. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.S. un V.S. 

38. Par I.G. īres un komunālo maksājumu parādu. 

39. Par Priekuļu novada amatierteātru skates nolikuma apstiprināšanu. 

40. Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” robežu pārkārtošanu. 

41. Par studiju apmaksu Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane.  

 

Piedalās –  

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

Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeriko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante               – Liepas pagasta  pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba               – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inna Ville    – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas jurista palīgs; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Ieva Fogele   – sabiedrisko attiecību speciāliste; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Nepiedalās:  

Sarmīte Orehova  – attaisnots iemesls; 

Mārīte Raudziņa  – attaisnots iemesls; 

Jānis Ročāns   – komandējumā. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina sēdes darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

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

43. Par finansējumu Liepas pamatskolai. 
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44. Par nekustamā īpašuma Cēsu prospekta 31B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu pastiprināšanu. 

45. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Galvenās izlases cirtes cirsmas  Nr.1 “Priekuļu 

pagasta pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

46. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  kailcirtes  cirsmas  Nr.2 “Priekuļu pagasta 

pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

47. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  kailcirtes un galvenās izlases cirtes cirsmas  

Nr.3 “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

48. Par kustamās mantas transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 212, valsts Nr. HB1367 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

49. Par nekustamā īpašuma Parka iela 4-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

50. Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu dalībai 

projekta „Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas sirdī” pasākumā. 

51. Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu dalībai 

projekta  “Vietējo pasākumu stiprināšana, palielinot Eiropas brīvprātīgo skaitu” pasākumā. 

52. Par Elīnas Stapulones iesniegumu. 

53. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu S.E.R. 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 
1. Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam apstiprināšanu. 

2. Par nolikuma apstiprināšanu Biznesa ideju konkursam “Es daru!”. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.7/2017 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 

2017.gadam” izdošanu. 

4. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu metāllūžņos. 

5. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

6. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža ekosistēmu 

noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. 

7. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.Z. 

8. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.J. 

9. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.P. 

10. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.K. 

11. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu D.K. 

12. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.P. 

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

14. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu Ē.P. 

15. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu L.P. 

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.B. un A.K.  

17. I.E. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

18. Par zemes nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības.  

19. M.C. iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līguma 

atjaunošanu. 
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20. SIA “Valodu Vēstniecība” iesnieguma izskatīšana par iespēju atsākt angļu valodas 

nodarbības Jāņmuižas PII bērniem. 

21. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Muižas iela 5”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

22. 22. Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” , „kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums”  robežu pārkārtošanu. 

23. Par ieejas maksu pasākumā „Leģendu nakts” Veselavas muižā 2017.gada 28.oktobrī.   

24. Par laulības ceremonijas maksu Veselavas muižā. 

25. Par Priekuļu novada organizēto kultūras pasākumu ieejas maksas apstiprināšanu. 

26. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā (prot.Nr.9,19.p.). 

27. Par jaunas adreses apstiprināšanu. 

28. Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

29.  Par nosaukuma un adreses apstiprināšanu liellopu novietnei nekustamajā īpašumā „Līvas”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

30. Par nekustamā īpašuma „Vaivari”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

31. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Cēsu prospektā 31A, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

32. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Jaunroči”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

33. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

34. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

35. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

36. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.T. 

37. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.S. un V.S. 

38. Par I.G. īres un komunālo maksājumu parādu. 

39. Par Priekuļu novada amatierteātru skates nolikuma apstiprināšanu. 

40. Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” robežu pārkārtošanu. 

41. Par studiju apmaksu Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai. 

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

43. Par finansējumu Liepas pamatskolai. 

44. Par nekustamā īpašuma Cēsu prospekta 31B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu pastiprināšanu. 

45. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Galvenās izlases cirtes cirsmas  Nr.1 “Priekuļu 

pagasta pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

46. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  kailcirtes  cirsmas  Nr.2 “Priekuļu pagasta 

pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

47. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  kailcirtes un galvenās izlases cirtes cirsmas  

Nr.3 “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

48. Par kustamās mantas transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 212, valsts Nr. HB1367 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

49. Par nekustamā īpašuma Parka iela 4-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

50. Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu dalībai 

projekta „Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas sirdī” pasākumā. 
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51. Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu dalībai 

projekta  “Vietējo pasākumu stiprināšana, palielinot Eiropas brīvprātīgo skaitu” pasākumā. 

52. Par Elīnas Stapulones iesniegumu. 

53. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu Sanijai Esterei Reinholdei. 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017. – 2029.gadam apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 26.maijā pieņēma lēmumu Nr.6, 

prot.Nr.8.p. „Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam izstrādi". 

Dome 2017.gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.5,  prot.Nr.2.p. “Par Priekuļu novada 

teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2017.gada 16.maija līdz 2017.gada 

15.jūnijam. 

Publiskās apspriešanas ietvaros kopā tika saņemti četri iesniegumi ar priekšlikumiem un 

iebildumiem par teritorijas plānojuma pirmo redakciju. 2017.gada 15.jūnijā notika saņemto 

iesniegumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme, kuras protokolā ietverta atzīme par 

priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu. 

Izvērtējot sanāksmes diskusijas rezultātus un institūciju atzinumus, tika secināts, ka 

Teritorijas plānojuma redakcijā - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, grafiskajā daļā 

un paskaidrojuma rakstā ir nepieciešams veikt nebūtiskus papildinājumus un precizējumus. Šie 

precizējumi nepieciešami, ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, 

Valmieras reģionālās vides pārvaldes, VAS Latvijas Valsts ceļi, SIA Vinda un Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūras piezīmes. 

2017.gada 16.augustā Vides pārraudzības valsts birojs ir sniedzis atzinumu Nr. 6 “Par 

Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017. – 2029.gadam Vides pārskatu”, kurā pauž viedokli, 

ka pilnveidojot un īstenojot Priekuļu novada teritorijas plānojumu 2017. – 2029.gadam, ņemami 

vērā Vides pārskatā un sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi. Atbilstoši likuma 

“Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 23.5 prim panta 6.un 7.daļas prasībām, Birojs konstatē, ka 

Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr atbilstoši šajā atzinumā 

norādītajam tajā veicami papildinājumi. Vides pārskatā ir veikti papildinājumi, ievērojot tajā 

sniegtās rekomendācijas. Teritorijas plānojumā precizējumi nav nepieciešami. 

2017.gada 14.septembrī jautājums par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017. – 

2029.gadam pēc publiskās apspriešanas tika izskatīts Domes Tautsaimniecības komitejā, kura 

nolēma atbalstīt teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas izvērtējumu un virzīt Teritorijas 

plānojuma redakciju izskatīšanai Domē. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam 

izvērtējot Domē iesniegto Priekuļu novada teritorijas plānojuma redakciju 2017. – 2029.gadam, 

Biroja atzinumu par Vides pārskatu, saņemto priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanas sanāksmes 

protokolu, Priekuļu novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Jura Pētersona ziņojumu, 

konstatēts, ka nav nepieciešamības pilnveidot sagatavoto redakciju. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

12.panta pirmo daļu un 25.pantu, Noteikumu 88.1.apakšpunktu un 91.punktu, Priekuļu novada 

pašvaldības  Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.septembra atzinumu (protokols Nr. 10, 

p.7.), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 
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1. Apstiprināt Priekuļu novada teritorijas plānojumu 2017. – 2029.gadam. 

2. Teritorijas plānojuma daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un 

grafiskās daļas kartes “Funkcionālais zonējums” un “Aizsargjoslas un apgrūtinājumi” izdot kā 

saistošos noteikumus Nr.7/2017 „Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017. – 2029.gadam 

grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (pielikums). 

3. Noteikt, ka 1. punktā minēto saistošo noteikumu īstenošana uzsākama atbilstoši 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteiktajai kārtībai. 

4. Noteikt, ka, līdz saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai, Priekuļu novada teritorijā 

tiek piemēroti Priekuļu novada 2009.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr. 8 “Par Priekuļu 

novada teritorijas plānojumiem” ar 2011.gada 15.decembra grozījumiem Liepas pagastā, kas 

apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas 

plānojuma 2005.-2017.g. grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”. 

5. Noteikt, ka ar saistošo noteikumu Nr.7/2017 „ Priekuļu novada teritorijas plānojuma 

2017. – 2029.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu” īstenošanas uzsākšanu, Priekuļu novadā spēku zaudē 2009.gada 17.septembra 

saistošie noteikumi Nr. 8 “Par Priekuļu novada teritorijas plānojumiem” ar 2011.gada 

15.decembra grozījumiem Liepas pagastā, kas apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem Nr.11 

„Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.g. grozījumu grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

6. Divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nosūtīt lēmumu par saistošo noteikumu 

apstiprināšanu un pievienotos dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

7. Piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot lēmumu par saistošo 

noteikumu apstiprināšanu un paziņojumu par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017. – 

2029.gadam apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un divu nedēļu 

laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

8. Piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās (pēc publikācijas laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”) ievietot lēmumu un saistošos noteikumus pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.priekulunovads.lv. 

9. Par lēmuma izpildi atbildīgais – teritorijas plānotājs Juris Pētersons. 

 

2. 

Par Biznesa ideju konkursa “Es daru!” nolikuma apstiprināšanu  

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: M.Baltiņš, D.Kalniņa, A.Broka, A.Tīdemanis, E.Stapulone) 

 

 Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas Lapseles 

2017.gada 22.septembra iesniegumu (reģ. 22.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1991) 

par nepieciešamību apstiprināt nolikumu Biznesa ideju konkursam ”Es daru!”, pamatojoties uz 

pašvaldības piešķirto finansējumu EUR 2000.00 (divi tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā Biznesa 

ideju konkursam “Es daru!” 

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

41.panta 2.punktu un  Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7, p.17.) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Biznesa ideju konkursa “Es daru!” nolikumu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi projektu vadītāja V.Lapsele. 
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3. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 8/2017 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada 

budžetu 2017.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam”. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

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

Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7, p.1) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/2017 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 

2017.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). 

 

4. 

Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu metāllūžņos 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: A.Broka, F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldībai piederošo kustamo mantu 11 

(vienpadsmit) vienību: 

- 4 (četri) planieri L – 13 Blanik; 

- 1 (viens) planieris SZD 482 Jantar; 

- 3 (trīs) planieru SZD 483 Jantar; 

- 3 (trīs) planieru LAK-12 

nodošanu metāllūžņos. 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Neatkarīga gaisa kuģu 

lidotspējas un gaisa kuģu tehniskās apkopes eksperta Ulda Peļņas aviācijas tehnikas novērtējumu 

un Pr8iekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septermbra (protokols Nr.7, p.2.) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izslēgt šādus Priekuļu novada pašvaldības pamatlīdzekļus no uzskaites un nodot 

metāllūžņos: 

- 4 (četri) planieri L – 13 Blanik; 

- 1 (viens) planieris SZD 482 Jantar; 

- 3 (trīs) planieri SZD 483 Jantar; 

- 3 (trīs) planieri LAK-12 

2. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko. 
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5. 

Par sadarbības līguma slēgšanu  

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

 Dome izskata jautājumu par sadarbība līguma slēgšanu profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmu biatlonā, slēpošanā un futbolā īstenošanā Priekuļu novada administratīvajā 

teritorijā deklarētajiem audzēkņiem.  

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 4. nn 6.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2017.gada 28.septembra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -

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

Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds 

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

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

līgumu par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem. (Līguma projekts pielikumā.) 

2. Sadarbības līguma termiņš līdz 2018.gada 31.augustam. 

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

 

6. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža ekosistēmu 

noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: D.Kalniņa, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības mežziņa A.Amantova 

2017.gada 21.septembra  iesniegumu (reģ.21.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1974) 

par iespēju pieteikties finansējuma saņemšanai Eiropas Savienības atbalsta pasākumam 

„Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošo jaunaudžu kopšanai 15,5 ha platībā. 

          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 

10.maija noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai” īstenošanai”” un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 

26.septembra (protokols Nr.7, p.16.) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, 

Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iesniegt projekta „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai” pieteikumu dalībai Eiropas Savienības atbalsta pasākumā „Ieguldījumi meža 

ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtība uzlabošanai” Priekuļu novada pašvaldībai piederošo 

jaunaudžu kopšanai 15.5 ha platībā. 

2. Projekta realizācijai paredzēt līdzfinansējumu EUR 2728,00 (divi tūkstoši septiņi simti 

divdesmit astoņi euro un 00 centi) apmērā. 

3. Pilnvarot Priekuļu novada pašvaldības mežzini Aināru Amantovu, „personas kods”, 

iesniegt Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā pārvaldē projekta pieteikumu un 

parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 
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7. 

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”, 2017./2018.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 12.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 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 

10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.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.  

 

8. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

D.J.  

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam D.J. 

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

dzīvesvieta - „adrese”, 2017./2018.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 6.klasē, apgūst izglītības 

programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 



10 

 

10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.mācību gadā 

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

Valmiera – Liepa. 

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

 

9. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.P. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam A.P. 

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

dzīvesvieta - „adrese”, 2017./2018.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 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 

10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.mācību gadā 

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

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

 

10. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.K. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas meitai A.K. 

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

deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2017./2018.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 6.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 

10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.mācību gadā 

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

Valmiera – Liepa. 

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

 

11. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

D.K. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam D.K. 

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

deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2017./2018.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 8.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 
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10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.mācību gadā 

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

– Valmiera – Liepa. 

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

 

12. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.P. 
(ziņo: I.Rumba) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņa dēlam A.P. 

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

dzīvesvieta – „adrese”, 2017./2018.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 12.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena 

mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 

10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.mācību gadā 

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

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

 

13. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.M. un Ē.M. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

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

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

dzimis „datums”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2017./2018.m.g.  mācās Valmieras 

2.vidusskolas 6.klasē, apgūst izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības 

mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 

10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.mācību gadā 

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

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa. 

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

 

14. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

Ē.P. 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.P., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 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”, 2017./2018.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 12.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. 
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Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 

10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.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.  

 

15. 

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”, 2017./2018.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 6.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 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas 

atvieglojumi noteikumi”, kuru 11.punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 

10.-12.klase), 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 un reģionālās nozīmes 

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 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 
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1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.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.  

 

16. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.B. un A.K. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

          Priekuļu novada dome izskata A.P. iesniegumu (reģ. 08.08.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr. P-922) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.B., „personas kods”, 

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

dzīvesvietā. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes, un ar lietu saistītos apstākļus, 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.gada11.februāra 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2.pantu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt V.B., „personas kods”, un A.K., „personas kods”, ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu „adrese”. 

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

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

 

17.  

I. E. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 
(ziņo: I.Ville) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.E.,  „personas kods”, dzīvojošas „adrese” , 2017.gada 8. 

septembra iesniegumu (reģ.08.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.E-1079) par zemes 

nomas līguma slēgšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4. , 7.2.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

1. Iznomāt I.E., „personas kods”, apbūvētu  zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”,   

0,4175 ha kopplatībā,  mājīpašuma Smiltenes iela 7, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads,  

apsaimniekošanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt  1,5%  apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

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

paziņošanas dienas.  
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6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

18. 

___  Par zemes nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības__ 

(ziņo: I.Ville, izsakās: M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar B.U., L.K., V.R. un M.A. iesniegumu ar lūgumu nodot 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta Priekuļos “Muižas iela 5” 0,5304 ha platībā, zemes vienības 

„kadastra apzīmējums” un slēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes gabala domājamo 

daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

ceturto daļu,   atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Muižas iela 5”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez  atlīdzības zemes gabalu 0,5304 ha platībā 

(zemes īpašuma „kadastra Nr.”). 

2. Slēgt vienošanās ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības: 

2.1. M.A., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese”,  612/1623 domājamās 

daļas no zemes gabala ar „kadastra apzīmējums” ,  Priekuļu novada Priekuļu pagastā, 

Priekuļos, “Muižas iela 5”. 

2.2. V.R., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese”,  491/1623 domājamās daļas 

no zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”,  Priekuļu novada Priekuļu pagastā, 

Priekuļos, “Muižas iela 5”. 

2.3. B.U., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese”,  260/1623 domājamās daļas 

no zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”,  Priekuļu novada Priekuļu pagastā, 

Priekuļos, “Muižas iela 5”. 

2.4. L.K., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 260/1623 domājamās daļas 

no zemes gabala ar „kadastra apzīmējums” 17,  Priekuļu novada Priekuļu pagastā, 

Priekuļos, “Muižas iela 5”. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sastādīt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni parakstīt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi juriste I. Jansone. 

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

 

19. 

M.C. iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līguma 

atjaunošanu 

(ziņo: I.Ville, izsakās: F.Puņeiko, M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.C., „personas kods”, 2017.gada 25.augusta iesniegumu 

(reģ.28.08.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.C-1009) par neapdzīvojamo telpu un materiālu 

nomas līguma atjaunošanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

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

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

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

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 8.punktu, 9.punktu un 92.punktu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

1. Slēgt neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līgumu ar M.C., „personas kods”, 

deklarētā adrese „adrese”, noslēgto nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 10,32 m2 , nodarbību 

telpai Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, uz 

iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.maijam. 

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

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

20. 

SIA “Valodu Vēstniecība” iesnieguma izskatīšana par iespēju atsākt angļu valodas 

nodarbības Jāņmuižas PII bērniem 

(ziņo: I.Ville, izsakās: F.Puņeiko) 

 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Valodu Vēstniecība”, reģistrācijas nr. 40003335882, 

juridiskā adrese Republikas iela 12, Liepāja, LV- 3401, 2017.gada 22.augusta iesniegumu par 

iespēju atsākt angļu valodas nodarbības Jāņmuižas PII bērniem.  

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

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

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

1. Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Valodu Vēstniecība”, reģistrācijas 

nr. 40003335882, juridiskā adrese Republikas iela 12, Liepāja, LV- 3401, angļu valodas 

nodarbību nodrošināšanai Jāņmuižas PII bērniem, uz iepriekš noslēgtā nomas līguma 

nosacījumiem. 

2. Iznomājamā telpa atrodas Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Sporta ielā 3, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, telpas kopējā platība 69,9 m2. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.maijam. 

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

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

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

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi juriste I.Jansone.  

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz divām lapām. 
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21. 

Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Muižas iela 5”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Ville) 

 

         Pēc dzīvokļu īpašnieku ierosinājuma konstatēts, ka nekustamā īpašuma “Muižas iela 

5”,Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas dokumentos, nav noteikta 

nedzīvojamo telpu kopējā platība un līdz ar to dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kā arī 

kopīpašuma domājamās daļas un domājamās daļas no zemes. 

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

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

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

Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

1. Apstiprināt formu F11 nekustamajam īpašumam “Muižas iela 5”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā ( skat.pielikumā). 

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

kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Muižas iela 5”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz apstiprināto formu F11. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

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

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

pastā. 

. 

22. 

Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” , „kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums”  robežu pārkārtošanu 

(ziņo: I.Ville, izsakās: F.Puņeiko) 

 

         Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo Liepas ciemata teritorijā esošo zemes īpašumu 

robežām un to grafisko attēlojumu, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Pamatojoties uz Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr. 1.19. 

protokols Nr.11. 3.1.§) ir izveidots pašvaldībai piekritīgs zemes īpašums 

“Ed.Veidenbauma ielas saimniecības ceļš”, ar „kadastra apzīmējums”, platība 0,1377 

ha, kurš noslēdzas īpašumā “Rogas”, ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0156, 

nesavienojoties ar Ed. Veidenbauma ielu, līdz ar to neveidojot piekļuvi visiem 

īpašumiem. 

2. Īpašums “Rogas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējums”, 0,12 ha 

kopplatībā, ar Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.14 

(protokols Nr.1) piekrīt pašvaldībai. Grafiskajā pielikumā minētā īpašuma kopplatība 

ir 0,21 ha. 

3. Pamatojoties uz Liepas pagasta padomes 2007.gada 30.augusta lēmumu 

Nr.4.3.(protokols Nr.11) par pašvaldībai piekritīgu noteikta zemes vienība ar 

„kadastra apzīmējums”,  “Ziedoņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 0,19 ha platībā. 

4. Zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, “Ed.Veidenbauma ielas saimniecības 

ceļš”, būtu nepieciešams pagarināt savienojot ar Ed.Veidenbauma ielu, lai to varētu 

racionāli izmantot un tas nodrošinātu piekļuvi īpašuma Ed.Veidenbauma iela 13, ar 

„kadastra apzīmējums” saimniecības ēkām. 
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5. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka par pašvaldības funkciju ceļu 

un ielu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

2.punktu un 15.panta 2.punktu, “Zemes pārvaldības likuma “ 17.panta 4.punktu, likuma “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. panta 

2.daļas 1.punktu,  2006.gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izmainīt zemes robežu starp zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” ,  zemes vienību 

ar „kadastra apzīmējums”, zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” , pagarinot zemes vienības 

“Ed.Veidenbauma ielas saimniecības ceļš” robežu, „kadastra apzīmējums” , lai saimniecības ceļš 

savienotos ar Ed.Veidenbauma ielu, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. 

2. Pēc zemes vienību savstarpējās robežas izmaiņām noteikt zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums” platību 0,17 ha , zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”  platību  0,22 ha, zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums” platību 0,17 ha. 

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

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

4201. 

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

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

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

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

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

pastā. 
 

23. 

Par ieejas maksu pasākumā “Leģendu nakts” Veselavas  muižā  2017.gada 28.oktobrī 

(ziņo: D.Kalniņa, izsakās: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Veselavas pagasta pārvaldes 2017.gada 8.septembra 

vēstuli Nr.2-4/17 (reģ.08.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1871) par ieejas maksas 

apstiprināšanu Veselavas muižas/tautas nama pasākumā Leģendu nakts” 2017.gada 28.oktobrī. 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 76.panta 8.punktu un  Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 13.septembra  (protokols Nr.9. 

p.11.) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Noteikt ieejas maksu  pasākumā “Leģendu nakts” Veselavas muižā  2017.gada 

28.oktobrī iepriekšpārdošanā EUR 7.00 un pasākuma dienā EUR 10.00. 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
 

24. 

Par laulības ceremonijas maksu Veselavas muižā 

(ziņo: D.Kalniņa, izsakās: F.Puņeiko, A.Broka) 

 

Dome izskata jautājumu par laulības ceremonijas maksas noteikšanu Veselavas muižā. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2017.gada 13.septembra (protokols Nr.9, p.7.) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 

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

Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds 

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

1. Ar 2017.gada 1.oktobri maksu par laulības ceremoniju Veselavas muižā noteikt EUR 

66.82 bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

25. 

Par Priekuļu novada organizēto kultūras pasākumu ieejas maksas cenrādi  

(ziņo: D.Kalniņa, izsakās: M.Baltiņš, E.Stapulone) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada organizēto kultūras pasākumu ieejas 

maksas.  

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 76.panta 8.punktu  un  Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 13.septembra (protokols Nr.9, p.6.)  

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Ar 2017.gada 1.oktobri apstiprināt šādu Priekuļu novada organizēto kultūras 

pasākumu ieejas maksas cenrādi:  (Pielikumā) 

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

 

26. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2017.gada 27.jūlija lēmumā (prot.Nr.9, 19.p.) 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: D.Kalniņa) 

 

Novada dome novada izskata A.Z., dzīvojoša „adrese”, 2017.gada 14.septembra 

iesniegumu (reģ.14.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1915), par grozījumiem Priekuļu 

novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā (prot.Nr.9, 19.p.) „Par zemes lietošanas mērķa 

apstiprināšanu zemes vienības „Caunītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, daļai”. Raksta 

iesniedzējs lūdz grozīt lēmuma pielikumā noteiktās zemes vienības daļas robežas, saglabājot 

iepriekš noteikto zemes vienības daļas platību. 

Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Priekuļu novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmuma (prot.Nr.9, 

19.p.) „Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu zemes vienības „Caunītes”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, daļai” pielikumā. 

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

3. Lēmumu nosūtīt A.Z., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālai nodaļai Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

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

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

Baloža ielā 13A. 
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27. 

Par jaunas adreses apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.L., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 

18.septembra iesniegumu (reģ.18.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-1128) par jaunas 

adreses apstiprināšanu jaunbūvei uz zemes vienības „Ceriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

ar „kadastra apzīmējums”.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

1. Nekustamajam īpašumam – jaunbūvei uz zemes vienības „Ceriņi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu adresi „Jaunceriņi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

 

28. 

Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

ar „kadastra Nr.”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata J.V., dzīvojoša „adrese”, 2017.gada 28.augusta iesniegumu, 

(reģ.29.08.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-1015), par nosaukuma apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

1. Nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāvošam no vienas zemes vienības un četrām būvēm, apstiprināt jaunu nosaukumu 

„Jaunķerpji”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nekustamajā īpašumā ar „kadastra Nr.” ietilpstošajām būvēm saglabājas adrese 

,,Jaunķerpji”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

3. Adrešu reģistrā dzēst nosaukumu Pašvaldības zeme. Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”. 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz vienas lapas. 

 

29. 

Par nosaukuma un adreses apstiprināšanu liellopu novietnei 

nekustamajā īpašumā ,,Līvas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata J.V., dzīvojoša „adrese”, 2017.gada 28.augusta iesniegumu 

(reģ.29.08.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-1014), par nosaukuma apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam – liellopu novietnei nekustamajā īpašumā, ,,Līvas”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, ar „kadastra Nr.”. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

1. Liellopu novietnei uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināt jaunu nosaukumu un adresi „Jaunlīvas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

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

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

 

30. 

Par nekustamā īpašuma „Vaivari”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA ,,SINGARI”, juridiskā adrese ,,Pura-Pilpi”, Liepas 

pagasts Priekuļu novads, 2017.gada 28.augusta iesniegumu (reģ.28.08.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā Nr.1786) par nekustamā īpašuma „Vaivari”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

 Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Vaivari”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), 

sastāvoša no divām zemes vienībām („kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums” ), īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā SIA ,,SINGARI”, Liepas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.; 

2. Raksta iesniedzējs lūdz atdalīt no nekustamā īpašuma neapbūvētu zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējums” 7.8ha platībā. Zemes vienību robežas netiek grozītas un nav 

pamata iepriekš izstrādāt zemes ierīcības projektu; 

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

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

 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vaivari”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”. 

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

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Saules Lauks”, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 7.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums”, saglabājas nosaukums „Vaivari”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.9ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

1. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 

 

31. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Cēsu prospektā 31A, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata SIA ,,Vikauto plus”, juridiskā adrese Cēsu prospekts 31A, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 2017.gada 1.septembra iesniegumu (reģ. 01.09.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1820), par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajam īpašumam Cēsu prospektā 31A, Priekuļos, 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Cēsu prospektā 

31A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), no zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums” atdalot neapbūvētu zemes vienību un izveidojot jaunu nekustamo 

īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība orientējoši 1.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

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

autoceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.3. nodrošināt optimālu no jauna izveidotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu; 

2.4. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

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

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

3. Zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā, piesaistot blakus esošo zemes vienību 

īpašniekus, izstrādāt kopīgu transporta kustības organizācijas shēmu, kas nodrošina visām 

bijušās Priekuļu muižas teritorijā izveidotajām zemes vienībām piekļuvi no valsts vai 

pašvaldības ceļiem un ielām.  

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

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

 

32. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Jaunroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata zemes ierīkotājas Vitas Važas, elektroniski iesūtītus 

iesniegumus (08.09.2017., Nr.1876, 13.09.2017., Nr.1913), par zemes ierīcības projekta 

nekustamajam īpašumam „Jaunroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

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

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

un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

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

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

vienības ar „kadastra apzīmējums” , apstiprināt jaunu nosaukumu „Lejasroči”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 2.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Jaunroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv 

no vienas zemes vienības – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums”, 

pamatceltnes un trīs palīgceltnēm: 

3.1.  atlikušās zemes vienības kopējā platība 35.9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajai zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

33. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata zemes ierīkotājas Vitas Važas, elektroniski iesūtītu 

iesniegumu (08.09.2017., Nr.1877), par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 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” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi”, 

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

vienību, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

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

zemes vienības – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums” , kas atdalīta no zemes 
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vienības ar „kadastra apzīmējums” , un četrām būvēm, apstiprināt jaunu nosaukumu 

„Jaunkrastiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 1.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” esošajām četrām būvēm apstiprināt jaunu 

adresi „Jaunkrastiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Atlikušais nekustamais īpašums „Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no vienas zemes vienības – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums”: 

4.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 9.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

4.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajai zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz trīs lapām. 

 

34. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata SIA ,,Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.44101034647, juridiskā 

adrese „Upmaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  20178.gada 14.septembra iesniegumu 

(reģ.14.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1924) par nosacījumu izsniegšanu zemes 

ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lieldambi”, Mārsnēnu 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 -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums”  atdalot apbūvētu zemes vienību, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība orientējoši 2.0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

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

autoceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.3. nodrošināt optimālu no jauna izveidotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu; 

2.4. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

2.6. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu un uz 

zemes vienības esošajām būvēm jaunu adresi: ,,Dambi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no trīs zemes vienībām, saglabājas 

nosaukums „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

 

35. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata M.J., dzīvojoša „adrese” ā, 2017.gada 1.septembra 

iesniegumu (reģ.07.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-1066) par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Virši”, Mārsnēnu 

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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu „Par 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašuma ,,Virši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā” 

(prot.Nr.5, 34.p.). 

2. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Virši”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums” atdalot trīs neapbūvētas zemes vienības, izveidojot divus jaunus nekustamos 

īpašumus. 

3. No zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” atdalītās zemes vienības platība 

orientējoši 6.7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

3.1. atdalītās zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101); 

3.2. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu 

„Nauduļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kuru apstiprina vienlaicīgi ar 

izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

4. No zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” atdalītās zemes vienības, kas paredzēta 

pašvaldības ceļa uzturēšanai, platība orientējoši 0.27ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

4.1. atdalītās zemes vienības lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101); 

4.2. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu „Gubāti-

Dzirkaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kuru apstiprina vienlaicīgi ar 

izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

5. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

5.1. nodrošināt optimālu no jauna izveidotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu; 

5.2. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju. 

6. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no divām zemes vienībām, 

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

6.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 36.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 
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6.2. abām zemes vienībām zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

 

36. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.T. 

(ziņo: I.Ville) 

 

        Dome izskata S.T. iesniegumu (reģistrēts 2017.gada 28.augustā Liepas pagasta pārvaldē ar 

Nr.217/3-9.1) par uz doto brīdi deklarēto personu: A.T. deklarētā dzīvesvieta „adrese”, ziņu 

anulēšanu.  

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

21. panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 12. panta 

pirmās daļas 2. punktu 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, un saskaņā ar minēto noteikumu 6. punktu, kas nosaka, ka anulējot ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu, iestāde anulē personas deklarācijā iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo 

bērnu deklarētajām dzīvesvietām un deklarācijā minēto papildu adresi (adreses) un paziņo par to 

bāriņtiesai, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt A.T., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu.  

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

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

 

37. 

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

(ziņo: I.Ville) 

 

Dome izskata M.V. iesniegumu (reģistrēts 2017.gada 4.septembrī Liepas pagasta 

pārvaldē ar Nr.220/3-9.1) par uz doto brīdi deklarētām personām: V.S. un V.S. deklarētās 

dzīvesvietas „adrese”, ziņu anulēšanu  

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

21. panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 12. panta 

pirmās daļas 2. punktu 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, un saskaņā ar minēto noteikumu 6. punktu, kas nosaka, ka anulējot ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu, iestāde anulē personas deklarācijā iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo 

bērnu deklarētajām dzīvesvietām un deklarācijā minēto papildu adresi (adreses) un paziņo par to 

bāriņtiesai, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 
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1. Anulēt V.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese” , ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

2. Anulēt V.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese” , ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

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

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

 

38. 

Par I.G. īres un komunālo maksājumu parādu 

(ziņo: I.Ville, izsakās: F.Puņeiko, A.Broka, J.Sukaruks, A.Melbārdis, E.Stapulone) 

  

Priekuļu novada dome izskata I.G. deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2017.gada 

17.augusta iesniegumu (reģ. 21.08.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-971) par īres un 

komunālo maksājumu parāda nokavējuma procentu dzēšanu par īrēto dzīvokli „adrese”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta 27.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, 

Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Norakstīt īres un komunālo maksājumu nokavējuma procentus I. G.  par īrēto dzīvokli 

„adrese”, EUR 536.98 (pieci simti trīsdesmit seši euro, 98 centi) apmērā. 

2. Lēmumu izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai I.Rumbai. 

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

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

 

39. 

Par Priekuļu novada amatierteātra skates nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada amatierteātra skates nolikuma 

apstiprināšanu. 

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

15.panta 5.punktu, kas noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par 

kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 

(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras 

pieminekļu saglabāšanai u.c.) un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 

21.septembra (protokols Nr.10,p.11.)  atzinumu atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, 

Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada amatierteātru skates nolikumu.  

2. Atbildīgais par  lēmuma izpildi Priekuļu kultūras nama vadītāja I. Krafte. 

  

40. 

Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” robežu 

pārkārtošanu 

(ziņo: I.Ville) 

 

Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo Liepas pagasta teritorijā esošo zemes īpašumu robežām 

un to grafisko attēlojumu VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 

Priekuļu novada dome konstatē: 
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1.Pamatojoties uz Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr. 1.29. 

protokols Nr.11. 3.1.§) ir izveidots pašvaldībai piekritīgs zemes īpašums – ceļš “Kainaiži-

Sarkaņi I”, ar „kadastra apzīmējums” , platība 2,0 ha. Uz zemes vienības ir reģistrēta 

pašvaldībai piekritīga inženierbūve- ceļš ar „kadastra apzīmējums” . 

2.Īpašums “Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējums” , 2,4 ha 

kopplatībā, ar Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.16 (protokols Nr.1) 

piekrīt pašvaldībai.  

3.Īpašums “Mazrroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējums” , 0,91 ha 

kopplatībā, ar Priekuļu novada domes 2013.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.5 (protokols Nr.4) ir 

ieskaitīts valsts rezerves fonda zemēs. 

4.Zemes vienībām ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” , robeža jānosaka pa 

pašvaldības ceļa “Kainaiži-Sarkaņi” nodalījuma joslas malu, atstājot zemi pašvaldībai 

piekritīgā ceļa joslai uz kuras atrodas pašvaldībai piekrītoša inženierbūve Kainaiži – Sarkaņi 

ar „kadastra apzīmējums” .  

     5.Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka par pašvaldības funkciju ceļu un ielu      

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

2.punktu un 15.panta 2.punktu, “Zemes pārvaldības likuma “ 17.panta 4.punktu, likuma “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. panta 

2.daļas 1.punktu,  2006.gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izmainīt zemes robežu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” un  zemes vienībai ar 

„kadastra apzīmējums” , nosakot robežu pa ceļa nodalījuma joslas malu, saskaņā ar pievienoto 

grafisko pielikumu. 

      2.Izmainīt konfigurāciju zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” pašvaldībai 

piekritīgajā nekustamajā īpašumā “Kainaiži-Sarkaņi I”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, un 

noteikt zemes vienības kopplatību 1,43 ha. 

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

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

4201. 

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

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

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

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

6.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

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

pastā. 

 

41. 

Par studiju apmaksu Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Īrisas Uldriķes 2017.gada 21.augusta 

iesniegumu (reģ. 22.08.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.U-991) par darba samaksas 

saglabāšanu studiju dienā un iespēju apmaksāt studiju maksu Juridiskajā koledžā.  

Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešo daļu  par  

dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu var būt persona, kas ieguvusi vismaz pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē. 2017.gadā  Juridiskajā koledžā  izveidots  



30 

 

speciāls kurss tām strādājošām Dzimtsarakstu nodaļu vadītājām, kurām nav šīs speciālās 

izglītības. Kursi notiks no 2017.gada septembra līdz 2018.gada novembrim. Mācības plānotas 

vienu reizi nedēļā – otrdienās.  Kopējā studiju maksa EUR 1254.00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.pantu, Priekuļu novada pašvaldības 

domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības  nolikuma 10.punktu, Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 13.sdeptembra (protokols Nr.9, p.2) atzinumu un Finanšu 

komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7, p.13.), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

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

Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

1. Kompensēt mācību maksas izdevumus 30% apmērā, t.i. EUR 376.20, Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītajai Īrisai Uldriķei no kopējās summas EUR 1254.00 studijām Juridiskajā koledžā. 

2. Noslēgt līgumu ar Ī.Uldriķi, nosakot kompensācijas piešķiršanas kārtību, apmēru un 

atmaksas kārtību gadījumā, ja studijas tiek pārtrauktas, students ir nesekmīgs vai 5 gadu laikā no 

kompensācijas saņemšanas dienas tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Priekuļu novada 

pašvaldību. 

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

 

42. 

Par Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un vadītāju amata algām 

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

valsts budžetu 2017.gadam”, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 

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

„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

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

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

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

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

pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales kārtība pedagogu darba samaksai Priekuļu novada 

izglītības iestādēs” 2.7., 2.9.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 

26.septembra lēmumu (protokols Nr.7), atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Māris Baltiņš, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Baiba 

Karlsberga), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt: 

1.1. Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem šādas amata 

algas, kuras tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

pamatbudžeta: 

 

Nr.p.k. 

 

Izglītības iestāde 

 

Izglītojamo 

skaits 

01.09.2017. 

Finansējuma avots 

Mērķdotācija Pašvaldība 

Mēneša darba alga (EUR) 

1.1.1. Priekuļu novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādes „Mežmaliņa” 

vadītāja 

 

155 

  

1036 

1.1.2. Priekuļu novada Jāņmuižas 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja 

 

111 

 

 

 

1013 
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1.1.3. Priekuļu novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādes „Saulīte” vadītāja 

 

150 

  

1036 

1.1.4. Veselavas pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja 

 

52 

1080 (900 

euro + 

piemaksa 

20%) 

 

1.2. Priekuļu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem šādas 

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

pamatbudžeta: 

 

Nr.p.k. 

 

Izglītības iestāde 

 

Izglītojamo 

skaits 

01.09.2017. 

Finansējuma avots 

Mērķdotācija Pašvaldība 

Mēneša darba alga (EUR) 

1.2.1. Priekuļu novada Mārsnēnu 

pamatskolas direktore 

 

31/22 

  

900 

1.2.2. Priekuļu novada Priekuļu 

vidusskolas direktore 

 

414 

 

1540 

 

1.2.3. Liepas pamatskolas 

direktore 

142 1100  

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

 

43. 

Par finansējumu Liepas pamatskolai 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pamatskolas 2017.gada 11.septembra iesniegumu 

(reģistrēts Priekuļu novada pašvaldībā 2017.gada 11.septembrī ar N.r1886) par papildus 

finansējumu 3.klases pagarinātās dienas grupas pedagoga darba samaksai, interešu izglītībā - 

skolēnu teātra „Pigornieki”, jauno vokālistu un Hip hop deju grupas programmu īstenošanai.  

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un ņemot vērā Priekuļu novada 

domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 13.septembra lēmumu 

(protokols Nr.9, punkts 10), Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.septembra 

lēmumu (protokols Nr.7), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt papildus finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2017.gada 

budžetā EUR 907 (deviņi simti septiņi euro): 

1.1. pagarinātās dienas grupas pedagoga darba samaksai par 4.stundām; 

1.2. Interešu izglītības programmās - skolēnu teātra „Pigornieki” nodarbībām 2.stundas; 

jauno vokālistu apmācībām – 2 stundas; Hip hop deju nodarbībām – 2.stundas 

2. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

44. 

Par nekustamā īpašuma Cēsu prospekta 31B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Cēsu prospekts 31B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumu projektu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Ar Priekuļu novada domes 2017.gada 24.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 

p.17.) pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu “Par Priekuļu novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Cēsu prospekts 31 b, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanas procesa 

uzsākšanu” nodots atsavināšanai izsolē.  

2. Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas 

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

pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības īpašuma – Cēsu prospekts 31B, Priekuļos, 

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

pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

45. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Galvenās izlases cirtes cirsmas  Nr.1 “Priekuļu 

pagasta pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1 “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme” 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 27.septembra  protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 64500,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 27.septembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.1 “Priekuļu pagasta 

pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „Vudlande”, 

reģistrācijas Nr.54103005451, par tās nosolīto cenu EUR 64500,00 (sešdesmit četri tūkstoši pieci 

simti euro un 00 centi). 
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46. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  kailcirtes  cirsmas  Nr.2 “Priekuļu pagasta 

pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās kailcirtes cirsmas Nr.2 “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme” Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 27.septembra  protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 35500,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 27.septembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  kailcirtes cirsmas Nr.2 “Priekuļu pagasta pašvaldības 

zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „Vudlande”, reģistrācijas 

Nr.54103005451, par tās nosolīto cenu EUR 35500,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti euro 

un 00 centi). 

 

47. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  kailcirtes un galvenās izlases cirtes cirsmas  

Nr.3 “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās kailcirtes un galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.3 “Priekuļu pagasta 

pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 27.septembra  protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 40500,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 27.septembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās  kailcirtes un galvenās izlases cirtes cirsmas Nr.3 

“Priekuļu pagasta pašvaldības zeme” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu 

SIA „Vudlande”, reģistrācijas Nr.54103005451, par tās nosolīto cenu EUR 40500,00 (četrdesmit 

tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 
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48. 

Par kustamās mantas transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 212, valsts Nr. HB1367 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 
   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar kustamās 

mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 212, valsts Nr. HB1367  izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 27.septembra protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 621.50 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 27.septembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –transportlīdzekļa Mercedes Benz 

Sprinter 212, valsts Nr. HB1367, atsavināšanu “EXPORT 24”OU , reģ. Nr. EE101946005 par 

viņa nosolīto cenu EUR 621.50 (seši simti divdesmit viens euro un 50 centi). 

 

 

49. 

Par nekustamā īpašuma Parka iela 4-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeikopulone) 

 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Parka iela 4-2 ,Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 27.septembra protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 8900,00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 27.septembra notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Parka iela 4-2,  Priekuļi, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, atsavināšanu K.B. par viņa nosolīto cenu EUR 8900,00 (astoņi tūkstoši 

deviņi simti euro un 00 centi). 
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50. 

Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu 

dalībai projekta „Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas sirdī” pasākumā 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: M.Baltiņš, A.Broka, E.Stapulone) 

 

Pamatojoties uz Acquaviva Delle Fonti pašvaldības (Itālija) vēstuli par apstiprināto 

Eiropas savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu „Mazā uzņēmējdarbība Eiropas 

ekonomikas sirdī”, kurā Amatas novads ir oficiālais projekta partneris, Amatas, Līgatnes, 

Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu sadarbības līgumu 

starptautisko sakaru jomā un 2017.gada 531.augusta Amatas novada pašvaldības uzaicinājumu 

deleģēt 2 pārstāvjus piedalīties projekta partneru pasākumā, atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna 

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

Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

PRET – nav, ATTURAS – 1 (Elīna Stapulone), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni no 

2017.gada 11.oktobra līdz 2017.gada 16.oktobrim ieskaitot uz Itāliju piedalīties Eiropas 

Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta „Mazā uzņēmējdarbība Eiropas 

ekonomikas sirdī” pasākumā.  

2. Domes priekšsēdētājai Elīna Stapulonei: 

2.1. kompensēt lidmašīnas biļešu iegādi; 

2.2. saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra 

noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 

izdevumi” izmaksāt dienas naudu 100% apmērā; 

2.3. pēc atgriešanās no komandējuma trīs darba dienu laikā Priekuļu novada Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 

2.4. 2017.gada novembra mēneša domes sēdē sniegt pārskatu par dalību projekta 

pasākumā un sasniegtajiem mērķiem. 

3. Komandējuma izdevumus segt no Priekuļu novada domes deputātu komandējumiem 

paredzētajiem  budžeta līdzekļiem. 

4. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas E.Stapulones komandējuma laikā veikt domes priekšsēdētāja darba pienākumus. 

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

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

likmes.  

6. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

51. 

Par Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas E.Stapulones komandējumu 

dalībai projekta  “Vietējo pasākumu stiprināšana, palielinot Eiropas brīvprātīgo skaitu” 

pasākumā 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: E.Šīrante, M.Baltiņš, A.Broka, E.Stapulone) 

 

Saņemts ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 2.1.apakšpasākuma 

„Pašvaldību sadraudzība” projekta “Vietējo pasākumu stiprināšana, palielinot Eiropas 

brīvprātīgo skaitu” apstiprinājums, kur vadošais partneris ir Spānijas Curtis pašvaldība. 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes norisināsies no 24. līdz 31.oktobrim Spānijā.  Tajās 

piedalīsies arī sadarbības partneri no Bulgārijas, Itālijas, Portugāles, Ungārijas, Latvijas un 

Slovākijas. 

Pamatojoties uz Curtis pašvaldības (Spānija) ielūgumu, atklāti balsojot, PAR -11 (Aivars 

Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Juris 
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Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – 1 (Elīna Stapulone), Priekuļu novada dome nolemj: 

7. Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni no 

2017.gada 24.oktobra līdz 2017.gada 31.oktobrim ieskaitot uz Spāniju piedalīties ES 

programmas “Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 2.1.apakšpasākuma „Pašvaldību 

sadraudzība” projekta “Vietējo pasākumu stiprināšana, palielinot Eiropas brīvprātīgo skaitu” 

pasākumā.  

8. Domes priekšsēdētājai Elīna Stapulonei: 

8.1. kompensēt lidmašīnas biļešu iegādi; 

8.2. saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra 

noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 

izdevumi” izmaksāt dienas naudu 100% apmērā; 

8.3. pēc atgriešanās no komandējuma trīs darba dienu laikā Priekuļu novada Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 

8.4. 2017.gada novembra mēneša domes sēdē sniegt pārskatu par dalību projekta 

pasākumā un sasniegtajiem mērķiem. 

9. Komandējuma izdevumus segt no Priekuļu novada domes deputātu komandējumiem 

paredzētajiem  budžeta līdzekļiem. 

10. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas E.Stapulones  komandējuma laikā veikt domes priekšsēdētāja darba pienākumus. 

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

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

likmes.  

12. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

 

52. 

Par domes priekšsēdētājas Elīnas Stapulones iesniegumu 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Novada dome izskata domes priekšsēdētājas Elīnas Stapulones iesniegumu ar lūgumu 

atbalstīt viņas darbam nepieciešamo zināšanu apguvi, atļaujot turpināt mācības Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Komercdarbības un uzņēmuma vadības nepilna 

laika klātienes 4.kursā studiju programmā noteiktajā laikā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka domes priekšsēdētāja Elīna 

Stapulone studē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Komercdarbības un 

uzņēmuma vadības nepilna laika klātienes 4.kursā. 

Saskaņā ar studiju programmu mācību process notiek klātienē katru trešdienu. 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 12.panta pirmās daļas 

4.punkts cita starpā nosaka, ka pašvaldībai ir jānodrošina deputāta darbam nepieciešamo 

zināšanu apguvi domes noteiktajā kārtībā. 

Uzņēmuma vadības zināšanas ir nepieciešamas domes priekšsēdētāja amata pildīšanai. 

Studijas tiek apmaksātas no Elīnas Stapulones personīgajiem līdzekļiem. 

Priekšsēdētāja amata pildīšana notiek arī ārpus parastā darba laika, brīvdienās un svētku 

dienās. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada 

domes deputāta statusa likuma 12.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir 

jānodrošina deputāta darbam nepieciešamo zināšanu apguve domes noteiktajā kārtībā, atklāti 

balsojot, PAR -11 (Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds 

Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Elīna Stapulone), Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Noteikt kārtību atbalstīt Elīnas Stapulones studijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmijas Komercdarbības un uzņēmuma vadības nepilna laika klātienes 4.kursā, 

saskaņā ar studiju programmas plānu. 

2. Noteikt kārtību, ka priekšsēdētājas E. Stapulones prombūtnes laikā priekšsēdētāja 

pienākumus nepieciešamības gadījumā pilda priekšsēdētāja vietnieks  A.Tīdemanis, saņemot 

atlīdzību 90% apmērā no priekšsēdētājas mēnešalgas stundas likmes.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

53. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

S.E.R. 

(ziņo: I.Ville) 

 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas meitai S.E.R. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka S.E.R., dzimusi „datums”, 

deklarētā dzīvesvieta no 24.09.2017. – „adrese”,  2017./2018.m.g. mācās Liepas pamatskolā 

7.klasē, apgūst izglītības programmu ar kodu 21011111, pamatizglītības programma. Ģimene 

mainījusi dzīvesvietu, sakarā ar mātes Z.J. darbavietas maiņu. S.E.R. vēlas turpināt mācības 

Liepas pamatskolā, jo apmierina skolas izglītības programma. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Priekuļu novada domes Finanšu 

komitejas 2017.gada 26.septembra (protokols Nr.7, p.18.) ieteikumu, atklāti balsojot, PAR -12 

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

Mičulis, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Aivars Kalnietis, Normunds 

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

1.Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2017./2018.mācību gadā 

Liepas pamatskolas izglītojamai S.E.R., maršrutā Valmiera – Liepa – Valmiera. 

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

 

 

 

Sēdi beidz plkst.15.50 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

 

Sēdi protokolēja                    S.Ttreikmane 

 


