
 
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 

 

2014.gada 23.oktobrī         Nr.12 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.05 

 

Darba kārtība:  

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

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” izdošanu.  

2. […] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

3. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomu. 

4. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomu. 

5. Par grozījumu Priekuļu novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā. 

6. Par grozījumu Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā „Par jaunu adrešu 

dzelzceļa nodalījuma joslā Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu”. 

7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […].  

8. Par […] uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

9. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

10. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

11. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

12. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu […]. 

14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu […]. 

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu […]. 

16. Par ūdens un kanalizācijas maksas noteikšanu Priekuļu novada  Veselavas pagastā. 

17. SIA „Liepas kukulītis” iesnieguma izskatīšana par nomas līguma pagarināšanu. 

18. Par nekustamo īpašumu Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

19. Par sētnieka amata vienības izveidošanu.  

20. Par konkursa „Par skaistāko Priekuļu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” nolikumu. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” izdošanu. 

22. Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu.  

23. Par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem. 

24. Par zemes īpašuma Bērzu iela 8, Bērzkrogs, Veselavas pag., Priekuļu nov., nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

25. Par nekustamā īpašuma „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

26. Par nekustamā īpašuma „Lāči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

mailto:dome@priekulunovads.lv
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27. Par nekustāmā īpašuma „Krastkalni” , Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā sadalīšanu un 

zemes ierīcības projekta izstrādi.  

   

   

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Sarmīte 

Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Elija Latko, Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ainārs Amantovs –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Inita Jansone   –juriste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 

Jānis Sirlaks   –Labiekārtošanas nodaļas vadītājs; 

Sandra Mizga  –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Ilzīte Rumba  –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Īrisa Uldriķe   –Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Dita Sloka   – komandējumā; 

Elīna Stapulone  – komandējumā. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina no sēdes darba kārtības 

izslēgt šādus darba kārtības jautājumus: 

3. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomu; 

4. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomu. 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Izslēgt no darba kārtības 3. un 4.punktu un attiecīgi mainīt darba kārtības 4. līdz 

27.punkta numerāciju. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

26. Par mācību līdzekļu nodrošinājumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

izglītojamajiem. 

27. Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. 

28. Par tūrisma darba organizatora amata vienības izveidošanu. 

29. Par profesionālās ievirzes sporta izglītības īstenošanu. 

30. Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 
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Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 26., 27., 28., 29.un 30.punktu. 

 

1. 

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

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” izdošanu  

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības nodokļu speciālisti Inetu 

Eberhardi par nepieciešamību pieņemt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā”. 

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

14.panta pirmās daļas 3.punktu  un  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un 

ceturto daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” (Noteikumi pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

Priekuļu novadā” un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 

un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

2. 

[…]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […]2014.gada 29.septembra iesniegumu (reģ.29.09.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā  ar Nr.T-858) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

[…]vēlas slēgt  zemes nomas līgumu par 2.53 ha nomu no nekustamā īpašuma 

„Grantenes”,  kadastra Nr. […], lai izmantotu to piemājas saimniecības vajadzībām. Zemes 

gabals robežojas ar viņam piederošo nekustamo īpašumu […], kadastra Nr.[…]. Līdz šim 0.4ha 

no nekustamā īpašuma „Grantenes” nomāja […]. Nomāt visu zemes vienību […]nebija ar mieru 

un 2014.gada 22.oktobrī ar viņu ir panākta vienošanās, ka šis nomas līgums tiek pārtraukts. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -

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

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

1. Ar 2015.gada 1.janvāri iznomāt […], deklarētā dzīvesvieta […], zemes vienību ar 

kadastra […]2.53 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 
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4. Lēmums zaudē spēku, ja Zemes nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no 

lēmuma paziņošanas dienas […]. 

5. Lēmumu nosūtīt […]uz adresi – […]  

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

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

 

3.  

Par grozījumu Priekuļu novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā 

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

 

Dome izskata jautājumu par grozījumu Priekuļu novada domes 2014.gada 25.septembra 

lēmumā „Par deleģējumu Priekuļu novada Sociālajam dienestam”. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba lūdz veikt grozījumu lēmuma 

2.punktā un   noteikt, ka degvielas iegādes izdevumus apmaksā no līdzekļiem Izglītības papildu 

pakalpojumi – skolēnu pārvadājumi, braukšanas izdevumu kompensācija. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 14.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā „Par 

deleģējumu Priekuļu novada Sociālajam dienestam” un 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„2. Segt degvielas iegādes izdevumus, kas radušies, lai nogādātu bērnus ar īpašām 

vajadzībām uz izglītības iestādēm un atpakaļ, no līdzekļiem Izglītības papildu pakalpojumi – 

skolēnu pārvadājumi, braukšanas izdevumu kompensācija.” 
 

4. 

Par grozījumu Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā „Par jaunu adrešu 

dzelzceļa nodalījuma joslā Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu” 

(ziņo: Z.Butāns) 

  

Dome uzklausa Priekuļu novada būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Z.Butānu par   

adreses ”Stacija Jāņmuiža”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, maiņu.  

2014.gada 18.septembrī saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās  nodaļas 

vēstule par nepieciešamību veikt grozījumu 2010.gada 11.novembra Priekuļu novada 

pašvaldības domes sēdes lēmumā „Par jaunu adrešu dzelzceļa nodalījuma joslā Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.18, p.31.), kurā tiek nolemts apstiprināt ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem […] un […] adresi ”Stacija Jāņmuiža”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā,  lai izvairītos adreses pierakstā no dubultpēdiņām - "Stacija "Jāņmuiža””. 

 Valsts zemes dienests norāda, ka atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām pareizi būtu 

mainīt adresi uz „Jāņmuižas stacija”. 

2014.gada 16.oktobrī saņemta Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” 2014.gada 

13.oktobra vēstule Nr.DN-6.3.1.603-2014 (reģ.16.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.1846) par to, ka neiebilst adreses maiņai, un lūdz piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 

[…] un […] stacijas nosaukumam atbilstošu adresi „Jāņamuižas stacija”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā „Par jaunu 

adrešu dzelzceļa nodalījuma joslā Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu” un mainīt 

ēkām uz zemes vienības ar kad.Nr.[…]– EC posteņa ēkai (kad.apz.Nr.[…]) un saimniecības ēkai 

(kad.apz.Nr.[…]), adresi no „Stacija Jāņmuiža”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, uz  adresi – 

„Jāņamuižas stacija”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

4201 un Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” nekustamo īpašumu daļai, Gogoļa ielā 3, 

Rīgā, LV-1547. 

 

5. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

 (ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 23.septembra 

iesniegumu (reģ.25.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-849) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

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

77.panta otro daļu un likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu, Priekuļu novada pašvaldības 

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

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

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

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

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

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […],  par divistabu dzīvokļa 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 33,5 m
2
, kopējo platību 54,5 

m
2
,
  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku.  

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

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka […], personas kods […], […], personas kods […], pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja […]viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz trīs lapām. 
 

6. 

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

 (ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 2.septembra 

iesniegumu (reģ. 04.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-783) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus 

un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  Priekuļu 

novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
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Priekuļu novadā” 29.punkta 4.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, 

Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

1. Reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.10. 

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

 

7. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

 (ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 28.maija iesniegumu 

(reģ. 30.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-391) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus 

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

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

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

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

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

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

8. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

 (ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 9.aprīļa iesniegumu 

(reģ.14.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.N-244)  ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus 

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

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

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

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

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

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

9. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā  

(ziņo: E.Šīrante) 
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Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 18.augusta 

iesniegumu (reģ.18.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Š-696) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus 

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

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

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

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

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

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

10. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […],  2014.gada 2.septembra 

iesniegumu (reģ.04.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.D-784) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus 

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

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

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

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

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

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

11. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

 (ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2014.gada 10.septembrī saņemto iesniegumu no […]ar 

lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […] Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

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

21.panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu un 2003.gada 

11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.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 -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  
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Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

 

 

 

 

 

12. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

 (ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2014.gada 11.septembrī saņemto iesniegumu no […], 

kuru uz pilnvaras pamata pārstāv […], ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], 

personas kods […], […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

21.panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu un 2003.gada 

11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.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 -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

13. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

 (ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2014.gada 25.septembrī saņemto iesniegumu no […]ar 

lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

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

21.panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu un 2003.gada 

11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.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 -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 
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Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

14. 

Par ūdens un kanalizācijas maksas noteikšanu Priekuļu novada  Veselavas pagastā  

(ziņo: V.Dambe, izsakās: F.Puņeiko, A.Amantovs, E.Latko, D.Kalniņa,G.Sabulis, M,Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja V.Dambes 

informāciju par pašvaldības sniegto ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma maksas 

noteikšanu Veselavā. 

Spēkā esošās pakalpojuma izmaksas neatbilst to faktiskajām izmaksām. Ņemot vērā  

faktiskās pakalpojuma izmaksas, veikti aprēķini pakalpojuma maksas izmaiņām.  

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

15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „c” apakšpunktu un Tautsaimniecības 

komitejas 2014.gada 16.oktobra (protokols Nr.16) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra 

Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

1. No 2015.gada 1.februāri noteikt šādu ūdens un kanalizācijas pakalpojuma maksu 

Priekuļu novada Veselavas pagastā: 

1.1. par ūdeni EUR 1.18 bez PVN par 1 m
3
; 

1.2. par kanalizāciju  EUR 0.70 bez PVN par 1 m
3
.  

2. Brīdināt Veselavas pagasta dzīvojamo māju īrniekus un īpašniekus par ūdens un 

kanalizācijas maksas paaugstināšanu. 

3. Uzdot Veselavas pagasta pārvaldes vadītājam A.Amantovam 2014.gada 13.novembrī 

organizēt Veselavas pagasta iedzīvotājiem tikšanos ar novada domes deputātiem un pašvaldības 

speciālistiem, lai informētu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu maksas izmaiņām un 

izskaidrotu tarifa aprēķina metodiku. 
 

15. 

SIA „Liepas kukulītis” iesnieguma izskatīšana par nomas līguma pagarināšanu  

(ziņo: V.Dambe) 

 

Dome izskata komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LIEPAS 

KUKULĪTIS”,  juridiskā adrese: Pāvila Rozīša iela 4-78, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

valdes locekles Tatjanas JURTAS 2014.gada 6.oktobra iesniegumu (reģ. 07.10.2014. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.1772) par neapdzīvojamo telpu, kas atrodas ēkas pirmajā stāvā Pāvila 

Rozīša ielā Nr.5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, konditorejas – ceptuves un noliktavas 

vajadzībām par nomas līguma pagarināšanu. 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu; 15.panta pirmās daļas 10.punktu; 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b) apakšpunktu un otro daļu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2014.gada 16.oktobra (protokols Nr.16) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, 

Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

1. Pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„LIEPAS KUKULĪTIS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103072431, reģistrācijas datums 
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komercreģistrā: 20.12.2011., juridiskā adrese: Pāvila Rozīša iela 4-78, Liepa, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV4128, līdz 2015.gada 31.decembrim par neapdzīvojamo telpu (1 stāvs, pēc 

plāna telpas Nr.8 un Nr.9  – ar  sekojošām platībām: telpa Nr.8 – 42,8 m
2
;  Nr.9 – 43,0 m

2
; un 

daļu no kopējā gaiteņa ar platību 4,4m
2
,   kopējā platība – 90,2 m

2
), Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128, lietošanu konditorijas - ceptuves un noliktavas 

vajadzībām, uz iepriekšējā līguma nosacījumiem. 

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

 

16. 

Par nekustamo īpašumu Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā  
(ziņo: V.Dambe) 

 

Dome izskata Valsts akciju sabiedrības Valsts nekustamie īpašumi 2014.gada 

17.septembra vēstuli Nr.3/2-3/14354 (reģ.22.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1668) ar 

lūgumu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, pārņemšanu bez atlīdzības Priekuļu novada pašvaldības rīcībā 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai pamatojoties uz VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 

Īpašumu izvērtēšanas komisijas 2014.gada 11.septembra lēmumu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Tautsaimniecības komitejas 

2014.gada 16.oktobra atzinumu (protokols Nr.16), dome konstatē, ka nekustamais īpašums 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Izmēģinātāju ielā 1B pašvaldībai nav nepieciešams 

tās autonomo funkciju veikšanai. 

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

daļas 17.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

 Nepārņemt no Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” nekustamo īpašumu 

Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā  bez atlīdzības Priekuļu 

novada pašvaldības īpašumā.   

 

17. 

Par sētnieka amata vienības izveidošanu  

(ziņo: V.Dambe, izsakās: A.Rancāns, M.Juzupa) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības  Namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta 

2014.gada 14.oktobra vēstuli Nr.80 (reģ.15.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1839) par 

sētnieka amata vienības izveidošanu.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada  

16.oktobra atzinumu (protokols Nr.16) un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 

20.oktobra atzinumu (protokols Nr.10), atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izveidot Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes struktūrvienībā – 

Labiekārtošana sētnieka amata vienību, saime 13.Fiziskais un kvalificētais darbs, līmenis IB, 

2.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 420 EUR). 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

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

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 
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protokols Nr.3, p.3, 24.04.2014. sēdē, protokols Nr.6, p.1 un 28.05.2014. sēdē , protokols Nr.7, 

p.29) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta 

pārvaldes struktūrvienībā – Labiekārtošana sētnieka amata vienību, saime 13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs, līmenis IB, 2.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 420 EUR). 

 

18. 

Par konkursa „Par skaistāko Priekuļu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” nolikumu  
(ziņo: E.Latko, izsakās: D.Kalniņa) 

 

Dome uzklausa domes deputāti, Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekli E.Latko 

par Labiekārtošanas nodaļas vadītāja J.Sirlaka izstrādāto konkursa „Par skaistāko Priekuļu 

novada dārzu un sakoptāko teritoriju” nolikumu. 

Nolikuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un konstatēts, ka  

līdzīgs saturs ir Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra domes sēdē apstiprinātā 

nolikuma „Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem” 7.punktā - Apbalvojuma 

„SAKOPTĀKĀ VIDE” piešķiršanas kārtība ar mērķi popularizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo 

vidi, apzināt sakoptākās teritorijas, to apsaimniekotājus, kā arī radīt interesi iedzīvotājos un 

motivēt tos piedalīties novada sakopšanā. 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iesaka, apkopojot abus variantus, izstrādāt jaunu 

nolikuma variantu un vēlreiz iesniegt izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta komitejā. 

Deputāte Dace Kalniņa uzsver, ka lauku sēta ir ne tikai vieta, kur dzīvot un atpūsties, bet 

arī notiek saimnieciskā darbība, un vērtējot daudz lielākus plus punktus vajadzētu likt par lauku 

sētu, kurā notiek ražošana, jo grūtāk to ir uzturēt kārtībā.  

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

Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

Uzdot Priekuļu novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas vadītājam J.Sirlakam 

izstrādāt nolikuma variantu, kurā apkopoti Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 

17.oktobra sēdē apstiprinātā  nolikuma „Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem” 

7.punkta - apbalvojuma „SAKOPTĀKĀ VIDE” piešķiršanas kārtība un konkursa „Par skaistāko 

Priekuļu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” nolikuma projekta varianti, un iesniegt 

komitejām izskatīšanai. 

 

19. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” izdošanu  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem 2014.gada pašvaldības 

budžetā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 20.oktobra (protokols Nr.10) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 
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1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem 

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

budžetu 2014.gadam””.  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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. 

 

20. 

Par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu  

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: I.Rumba) 

 

 Dome izskata jautājumu par izglītojamā braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 

maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 11.punktu, un sakarā ar to, ka Liepas 

pamatskolā nav nokomplektēta un nenotiek apmācība pamatizglītības un vispārējās izglītības 

mazākumtautību programmās (21011121, 31011021), Valmieras 2.vidusskolas izziņām, Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 20.oktobra lēmumu (protokols Nr.10), atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 
1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2014./2015.mācību gadā: 

1.1. Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam […], personas kods […], deklarētā 

dzīvesvieta […]Liepa, maršrutā Liepa –Valmiera – Liepa; 

1.2. Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam […], personas kods […], deklarētā 

dzīvesvieta […], Liepa, maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa; 

1.3. Liepas pagastā dzīvojošai izglītojamai […], personas kods […], deklarētā 

dzīvesvieta […], Liepa, maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa; 

1.4. Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam […], personas kods […], deklarētā 

dzīvesvieta […], Liepa, maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa; 

1.5. Liepas pagastā dzīvojošai izglītojamai […], personas kods […], deklarētā 

dzīvesvieta […], Liepa, maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa. 

2. Kompensācijas izdevumus segt no līdzekļiem Izglītības papildu pakalpojumi – skolēnu 

pārvadājumi, braukšanas izdevumu kompensācija. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba) kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

21. 

 Par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Sociālā dienesta 2014.gada 10.oktobra vēstuli Nr.1-

21/297 (reģ.14.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1826) par pašvaldības apbalvojuma 

„Pateicība” piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem sakarā ar Sociālo darbinieku dienu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

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

5.6.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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Piešķirt Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu „Pateicība” sakarā ar Sociālo 

darbinieku dienu 2014.gada 11.novembrī šādiem Sociālā dienesta darbiniekiem:  

1. Ievai Vīņaudei – par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu  Priekuļu novada Priekuļu 

pagasta veco ļaužu aprūpē;  

2. Inārai Rocei - par profesionālu un atbildīgu darbu Priekuļu novada veco ļaužu aprūpē 

un ieguldījumu medicīniskās aprūpes mājās pakalpojumu attīstībā novadā;  

3. Inetai Fedotovai - par profesionālu un atbildīgu darbu psiholoģiskās palīdzības 

sniegšanā Priekuļu novada iedzīvotājiem;  

4. Evitai Bormanei - par profesionālu un atbildīgu darbu Priekuļu novada pirmspensijas 

un pensijas vecuma cilvēku sociālajā rehabilitācijā un ieguldījumu sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstībā novadā. 

 

22. 

Par zemes īpašuma Bērzu iela 8, Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās:. M.Baltiņš, G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldībai piederošo nekustamo zemes 

īpašumu Bērzu iela 8, Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads. 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 3509 kvm platībā, īpašuma tiesības uz 

Priekuļu novada pašvaldības vārda nostiprinātas Veselavas pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma 

nr. 100000537490, uz zemes gabala atrodas SIA „ARMORUM” piederoša nedzīvojamā ēka, 

zemes gabals iznomāts ēkas uzturēšanai. 

Zemes gabals nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju realizēšanai. 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta 

pirmo daļu,  10.panta pirmo daļu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

zemes gabalu 3509 kvm platībā, kurš atrodas Bērzu ielā 8, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā.   

2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. 

3. Noteikt, ka izsolē iegūtie naudas līdzekļi ieskaitāmi Priekuļu novada pašvaldības 

budžetā. 

4. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala 3509 kvm 

platībā Bērzu ielā 8, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā izsoles noteikumus. (Izsoles 

noteikumi pielikumā) 

 

23. 

Par nekustamā īpašuma „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu  

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], p.k.[…], dzīvojošas […], Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, 2014.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ. 14.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.O-899) par nekustamā īpašuma „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. 

[…]) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

(kad.Nr.[…]), zemes gabalu ar kad.apz. […]4.8ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes gabala ar 

kad.apz.[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaunvilki”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 4.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201) 4.4ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101) 0.4ha. 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no 3 zemes gabaliem (kad.apz.[…], 

[…]un […]),  saglabājas nosaukums „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 31.0ha; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām ar kad.apz.[…]un […]- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101), zemes vienībai ar 

kad.apz.[…]- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

15.5ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 

2.5ha; 

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

 

24. 

Par nekustamā īpašuma „Lāči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu  

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.[…], juridiskā adrese 

“Upmaļi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2014.gada 16.oktobra iesniegumu (reģ. 

16.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1852) par nekustamā īpašuma “Lāči”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanu.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lāči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…], īpašumu, sastāvošu no zemes gabala (kad.apz.[…]) 2,7ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes gabala 

(kad.apz.[…]), nepiešķirt jaunu nosaukumu, jo to paredzēts pievienot īpašumam „Lācīši”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 2,7ha; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 
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2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no 1 zemes gabala ar kad.apz.[…], 

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

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 1,12 ha; 

3.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

 

25. 

Par nekustāmā īpašuma „Krastkalni” , Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā sadalīšanu un 

zemes ierīcības projekta izstrādi  

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], p.k.[…], dzīvojoša […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā., 2014.gada 1.oktobra iesniegumu (reģ. 06.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.F-

873) par nekustamā īpašuma „Krastkalni”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

sadalīšanu divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Krastkalni”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]), zemes vienību ar kad.apz.[…]4,2ha platībā, zemes gabala robežas netiek grozītas 

un nav pamata iepriekš izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar 

kad.Nr.[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Krastlejas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 4.2ha; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaņā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Krastkalni”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no zemes vienības ar kad.apz. […] 

neapbūvētu zemes daļu. 

4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

4.1. no zemes vienības ar kad.Nr.[…] atdalāmās zemes daļas platība orientējoši 4.2ha 

liela; 

4.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

4.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

4.5. no zemes vienības ar kad.Nr.[…] atdalāmo zemes daļu paredzēts pievienot 

īpašumam „Krastlejas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 
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26. 

Par mācību līdzekļu nodrošinājumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

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

 

Dome izskata Priekuļu novada domes deputātes E.Latko 2014.gada 25.septembra 

iesniegumu (reģ.26.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1716) par mācību līdzekļu 

nodrošinājumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Priekuļu 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 16.oktobra atzinumu (protokols 

Nr.18) un Finanšu komitejas 2014.gada 20.oktobra atzinumu (protokols Nr.10), atklāti balsojot, 

PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 
2015.gadam pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta, 

mācību līdzekļu iegādei paredzēt finansējumu vienai grupai EUR 280. 
 

27. 

Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

 (ziņo: M.Juzupa, izsakās: G.Sabulis, G.Zicāns, A.Capars, D.Kalniņa, S.Orehova, 

V.Dambe, A.Tīdemanis, J.Mičulis, A.Kalnietis, J.Sukaruks, E.Latko, M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina domes deputātus ar Priekuļu 

novada iestāžu un iedzīvotāju izvirzītajām kandidatūrām apbalvošanai ar Priekuļu novada 

pašvaldības apbalvojumiem par ieguldījumu, radošu pieeju un nesavtību Priekuļu novada 

attīstībā un sabiedriskajā dzīvē sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Nolikumu par Priekuļu 

novada pašvaldības apbalvojumiem (apstiprināts ar Priekuļu novada pašvaldības domes 

2013.gada 17.oktobra sēdē, protokols Nr.15, p.13.) un sakarā ar Latvijas Republikas 

proklamēšanas 96.gadadienu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada atzinības rakstus šādām apbalvošanai izvirzītajām 

kandidatūrām:  

1.1. Veselavas pagasta biedrībai „Ieva” – Gada kolektīvs; 

1.2. Initai Ķirsei – Gada cilvēks uzņēmējdarbībā; 

1.3. Rudītei Ignatjevai – Gada cilvēks sociālā vidē; 

1.4. Daigai Rūķei – Gada cilvēks vides estētikā; 

1.5. Aivaram Vilnim – Gada cilvēks izglītībā un zinātnē; 

1.6. Aleksim Rasmusenam – Gada cilvēks mecenātismā. 

2. Piešķirt Priekuļu novada pašvaldības Pateicību šādām apbalvošanai izvirzītajām 

kandidatūrām: 

2.1. dāmu deju kolektīvam „Mare”; 

2.2. Allai Traubergai; 

2.3. Mārai Žukovai; 

2.4. Rutai Kanušniecei;  

3. Šī lēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. , 1.6.  un 2.1. punktā minētajām kandidatūrām 

izmaksāt naudas balvu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) apmērā (pēc nodokļu 

samaksas). 
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4. Šī lēmuma 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 2.1. p. minētajām kandidatūrām 

apbalvojumus pasniegt Priekuļos, 2014.gada 17.novembrī. 

5. Šī lēmuma 2.2. un 2.3.punktā minētajām kandidatūrām apbalvojumu pasniegt 

2015.gada Priekuļu novada svētkos. 

6. Šī lēmuma 2.4.punktā minētajai kandidatūrai apbalvojumu pasniegt 2015.gada 

profesionālajos  svētkos. 

7. Paziņot rakstiski šī lēmuma 2.2., 2.3. un 2.4.punktos minētajām kandidatūrām par 

piešķirto apbalvojumu un tā pasniegšanu 2015.gadā. 

 

28. 

Par tūrisma darba organizatora amata vienības izveidošanu 

 

Dome izskata jautājumu par tūrisma darba organizatora amata vienības izveidošanu. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 

20.oktobra atzinumu (protokols Nr.10), atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2014.gada 1.novembri izveidot Priekuļu novada pašvaldībā amata vienību – 

tūrisma darba organizators (33.saime, 2.līmenis, 8.mēnešalgu grupa) un  noteikt maksimālo 

mēnešalgu 877,00 EUR. 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

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

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 

protokols Nr.3, p.3, 24.04.2014. sēdē, protokols Nr.6, p.1 un 28.05.2014. sēdē , protokols Nr.7, 

p.29) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Priekuļu novada pašvaldības tūrisma darba 

organizatora amata vienību, 33.saime, 2.līmenis, 8.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 

877,00 EUR). 

 

29. 

Par profesionālās ievirzes sporta izglītības īstenošanu 

(ziņo: M.Juzupa) 
 

 Domes priekšsēdētāja M.Juzupa informē, ka jautājums par profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmu īstenošanu vairakkārt skatīts komiteju sēdēs. 

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties likuma Par pašvaldībām 

15.panta 4.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 

13.augusta (protokols Nr.15)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

līgumu par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, nodrošinot līdzfinansējumu EUR 15.50 

par katru izglītojamo mēnesī. (Līguma projekts pielikumā) 

 

 

 

30. 

Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto 

(ziņo: M.Juzupa, F.Puņeiko) 
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1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas un 

izpilddirektora Fjodora Puņeiko sniegto informāciju par iepriekšējā pārskata periodā 

paveiktajiem darbiem. 

2. Domes priekšsēdētāja M.Juzupa un izpilddirektors F.Puņeiko atbild uz deputātu 

jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 
 
 

Nākamā domes sēde 2014.gada 27.novembrī plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.17.35  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


