
 
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 

 

2015.gada 24.septembrī        Nr.12 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par Priekuļu vidusskolas attīstības plāna 2015. – 2018.gadam apstiprināšanu.  

2. Par grozījumiem Priekuļu vidusskolas nolikumā. 

3. Par dalību Lauku atbalsta programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”.  

4. Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra Saistošie noteikumu Nr.9 „Par 

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

novada budžetu 2015.gadam”” izdošanu. 

5. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

6. Par jauna nosaukuma un adrešu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gala 

Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Par jauna nosaukuma apstiprināšanu zemes gabalam ar „kadastra apzīmējumu”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

8. Par nekustamā īpašuma „Lejas Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

9. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumā. 

10. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.K. 

11. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no N.T. 

12. Par Gvido Sabuļa komandējumu. 

13. Par velo maršrutu caur Priekuļu novadu un velo maršruta zīmes uzstādīšanu. 

14. Par ātruma ierobežošanas ceļa zīmes uzstādīšanu SIA „Lode” teritorijā. 

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāres p.i. Aija Tīlena. 

 

Piedalās –  

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

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis,  Māris Baltiņš, Juris Sukaruks, Dace Kalniņa. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  – Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 
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Ainārs Amantovs  – Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;  

Inita Jansone  – juriste; 

Evita Šīrante  – Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde  – galvenā nodokļu speciāliste; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Iveta Apine   – Priekuļu vidusskolas direktore. 

 

Nepiedalās:  

Māra Juzupa   – atvaļinājumā; 

Elija Latko        – attaisnota iemesla dēļ;  

Juris Levitass              – attaisnota iemesla dēļ; 

Dita Sloka                   – attaisnota iemesla dēļ. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina sēdes darba 

kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

15. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Strazdi”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, daļai. 

16. Par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu. 

17. Par autobusa iegādi. 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 13–13, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novads, atsavināšanu. 

19. Par amata vienības izveidošanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē.  

20. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža platību 

paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. 

21. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.U. 

22. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.Ž. 

23. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.Ķ. 

 

Atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, 

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

Papildināt sēdes darba kārtību ar 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23. darba kārtības 

jautājumu. 

 

1. 

Par Priekuļu vidusskolas attīstības plāna 2015.-2018.gadam apstiprināšanu 

(ziņo: I.Apine, izsakās: G.Sabulis, A.Tīdemanis, D.Kalniņa, A.Capars, E.Stapulone,) 

 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar Priekuļu vidusskolas attīstības plānu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā izglītības iestādes direktores Ivetas 

Apines paskaidrojumus, atbildes uz deputātu jautājumiem un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt 

par iedzīvotāju izglītību, Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 

„Priekuļu novada pašvaldības nolikums”  7.11. punktu, Priekuļu vidusskolas nolikumu, atklāti 

balsojot, PAR -11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte 

Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris 

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

1. Apstiprināt Priekuļu vidusskolas attīstības plānu 2015. – 2018.gadam. (Pielikumā 

attīstības plāns) 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Priekuļu vidusskolas direktorei I. Apinei. 
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M. Juzupai. 

  

 

2. 

Par grozījumiem Priekuļu vidusskolas nolikumā 

(ziņo: I.Apine) 

 

Dome izskata Priekuļu vidusskolas direktores Ivetas Apines 2015.gada 21.septembra  

iesniegumu (reģ.21.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1773) ar lūgumu veikt 

grozījumus Priekuļu vidusskolas nolikumā (apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes sēdē 

30.07.2009., prot. Nr.5, p.11). 

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

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 8. un 9.pantu un Priekuļu vidusskolas nolikuma 88.punktu, atklāti balsojot, 

PAR -11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), 

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

1. Izdarīt Priekuļu vidusskolas nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

 „1. Priekuļu vidusskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Priekuļu novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā - Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, 

kura īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas”. 

1.2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

  „2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi normatīvie akti, kā arī Skolas Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums”. 

1.3. Svītrot 4.punktu; 

1.4. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā: 

„9. Skolas juridiskā adrese: Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, LV – 4126, tālr./fax.64107837, e-pasts kanceleja@vidusskola.lv . 

1.5. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā: 

„12.Skolas darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu izglītības vidi, 

organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības 

standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu 

sasniegšanu. 

1.6. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā: 

„16. Skola piedāvā un īsteno šādas licencētas izglītības programmas”: 

1.7. Papildināt 16. punktu ar 16.3. apakšpunktu: 

   „16.3.Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – 

kods 21015611”. 

1.8. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā: 

„29. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām un klasēm, atspoguļo mācību 

priekšmetu stundu saraksts, kuru apstiprina Skolas direktors”. 

1.9. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā: 

„32. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Tās tiek 

organizētas, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām. 

Fakultatīvās nodarbības tiek atspoguļotas citā sarakstā, to sadalījumu pa nedēļas dienām 

nosaka Skolas direktora apstiprināts nodarbību saraksts”. 

1.10. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā: 

„33. Individuālo darbu ar izglītojamiem mācību priekšmetā organizē ievērojot brīvprātības 

principu, tas notiek saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu individuālā darba ar izglītojamiem 

grafiku”. 

1.11. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā: 
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„34. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības) Skola veic pirms vai pēc 

mācību priekšmetu stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem”. 

1.12. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā: 

„35. 1.– 4. klašu izglītojamiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām 

tiek organizētas pagarinātās dienas grupas.” 

1.13. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā: 

„38. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību (līdz piecām mācību dienām), katru gadu 

nosaka Skolas direktors.”  

1.14. Papildināt ar 38.
1
 punktu:  

„38.
1
 10.-12.klašu izglītojamie izstrādā un aizstāv vienu zinātniski pētniecisko darbu 

vidējās izglītības ieguves laikā”. 

1.15. Svītrot 43.punktu. 

1.16. Izteikt 45. punktā šādā redakcijā: 

„45. Izglītojamo pienākumus, atbildību un tiesības nosaka Izglītības likums, Bērnu 

tiesības aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti un Skolas direktora apstiprināti Skolas 

Iekšējās kārtības noteikumi”. 

1.17. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā: 

„Skolas padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Skolas padomes 

reglaments, ko saskaņojot ar Skolas direktoru izdod pati Skolas padome”. 

1.18. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā: 

„62. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā veic Skolas padome, saskaņojot ar 

Skolas direktoru”. 

1.19. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā: 

„83. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultāta gūtie 

ienākumi, ziedojumi un dāvinājumi, kā arī citi pašu ieņēmumi, izmantojami tikai:” 

1.20. Svītrot 85.2. apakšpunktu. 

1.21. Izteikt 85.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„85.3. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kuras nodrošina atbalsta un 

izglītojošo procesu”; 

1.22. Izteikt 85.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„85.4. piedalīties nomas līgumu slēgšanā”. 

1.23. Izteikt 86. punktu šādā redakcijā: 

„86. Finansu apriti veic Priekuļu novada pašvaldības Finansu un grāmatvedības nodaļa, 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu vidusskolas direktore I. Apine. 

 

 

3. 

Par dalību Lauku atbalsta programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

Domes izskata projektu vadītājas Vinetas Lapseles 2015.gada 15.septembra iesniegumu 

(reģ. 15.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1735) par dalību Lauku atbalsta programmas 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

Projektu iesniegumu pieņemšana: sākot no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 

1.decembrim, 

Pasākuma mērķis: atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai 

lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 

Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (pašvaldību ceļi bez cietā seguma) 

būvniecība vai pārbūve. 
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Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu 

teritoriālās vienības - pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi: 

• ar projekta īstenošanu sasniedz pasākuma mērķi (atbalsts uzņēmējdarbībai un (reģ. Nr. 

21.septembrī Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1773 apdzīvotības saglabāšana); 

• objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem (tai skaitā,- ar rīcības programmu un investīciju plāniem) un tajos 

noteiktajām prioritātēm; 

• par projektā ietverto objektu ir notikusi apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem. 

Kritēriji ceļu sarindošanai prioritārā secībā: projektā ietvertos objektus nosaka vietējā 

pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai 

ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, 

kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods – 

4.3.). 

Attiecināmās izmaksas 

• būvniecības vai pārbūves izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem 

(visas izmaksas bez cietā seguma izmaksām); 

• būvmateriālu izmaksas; 

• vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar būvniecību vai pārbūvi, – izmaksas par arhitektu, 

inženieru, konsultantu un juridiskajiem pakalpojumiem, tehniski ekonomisko pamatojumu, 

patentu un licenču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu, 

uzraudzību un nepārsniedz astoņus procentus no attiecināmām izmaksām; 

• pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta 

Atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem. 

Priekuļu novada pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs (kvota) sastāda EUR 

910 000.00. Kvotas apmērs apgūstams plānošanas perioda ietvaros. Kvota tiek aprēķināta 

pamatojoties uz pašvaldības kopējo ceļu garumu, dzīvnieku skaitu un laukaugu platībām. 

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

15.panta 2.un 10.punktu,   

 atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, 

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

1. Piedalīties Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

2. Izstrādāt Priekuļu novada uzņēmējdarbībā un apdzīvotības saglabāšanā nozīmīgāko 

rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas kritērijus. 

3. Lēmuma izpildes kontrole Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

4. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra Saistošo noteikumu Nr.9 „Par 

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

novada budžetu 2015.gadam” izdošanu  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem Priekuļu novada  2015.gada 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 2015.gada 23.septembra (protokols Nr.11) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, 
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Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), 

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

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

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

2015.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. 
 
 

5. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājas I.Rumbas par izglītojamo braukšanas izdevumu segšanu Liepas pagastā 

dzīvojošiem izglītojamiem. 

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 programmā (programmas 21011121 un 31011021), Valmieras 2.vidusskolas 

izziņām – apliecinājumiem, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.septembra 

(protokols Nr.11) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2015. gadā: 

1.1. Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam A.P., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa;  

1.2. Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam V.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa.  

1.3. Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam A.P., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa.  

1.4. Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam A.M., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa. 

1.5. Liepas pagastā dzīvojošai izglītojamai S.C., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, maršrutā 

Liepa – Valmiera – Liepa.  

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

 

 

6. 

Par jauna nosaukuma un adrešu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gala 

Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata M.Dz., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2105.gada 8.septembra iesniegumu 

(reģ. 08.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Dz-882), un J.K., deklarētā dzīvesvieta 

„adrese”, 2015.gada 16.septembra iesniegumu (reģ.16.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar 
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Nr.B-914) par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam „Gala Mežciemi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā ( „kadastra Nr.” ).  

 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 - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace 

Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Gala Mežciemi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), un apstiprināt jaunu nosaukumu „Ritumi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

2. Uz zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu” esošām ēkām apstiprināt jaunu adresi 

„Ritumi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz vienas lapas. 

 

 

7. 

Par jauna nosaukuma apstiprināšanu zemes gabalam ar „kadastra apzīmējumu”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata L.B. – Z., dzīvojošas „adrese”, kuras vārdā, pamatojoties uz pilnvaru, 

rīkojas L.F., 2015.gada 16.septembra iesniegumu, (reģ.16.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.B-914), par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Šautuves”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā („kadastra Nr.”), ietilpstošajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”.  

 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 - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace 

Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā „Šautuves”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 

ietilpstošajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt nosaukumu „Jaunšautuves”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.2 uz vienas lapas. 

 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Lejas Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata V.K., dzīvojoša „adrese”, 2015.gada 15.septembra iesniegumu (reģ. 

15.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-912) par nekustamā īpašuma „Lejas Jēkuļi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu trīs īpašumos.  

 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 - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejas Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētus zemes gabalus ar „kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu”, 

„kadastra apzīmējumu”un „kadastra apzīmējumu”; 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no trīs neapbūvētiem zemes 

gabaliem ar „kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu”, un „kadastra apzīmējumu”, 

apstiprināt jaunu nosaukumu „Meža Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 6.2ha, 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. nteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no viena neapbūvēta zemes 

gabala ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Lauka Jēkuļi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 10.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no trīs zemes gabaliem ar „kadastra 

apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Lejas 

Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 8.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

4.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgs. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

9. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumā 

(ziņo:J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata Z.Z., dzīvojoša „adrese”, 2015.gada 25.augusta 

iesniegumu (reģ.31.08.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-839) par nekustamā īpašuma 

„Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”) zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumu papildināšanu, paredzot atsevišķu zemes vienību piebraucamā ceļa 

uzturēšanai.  

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 - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 
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Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, 

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

1. Grozīt Priekuļu novada domes 2015.gada 26.februāra lēmuma (prot.Nr.3, 19.p.) 3. un 

4.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„3. No zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalīt zemes vienību piebraucamā ceļa 

uzturēšanai (skatīt pielikumā); 

3.1. zemes vienības platība 0.36ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot     

      dabā;  

3.2. piebraucamā ceļa nodalījuma joslas garums 0.36km, platums 10.00m; 

4.  Atlikušais nekustamais īpašums „Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no zemes vienības piebraucamā ceļa uzturēšanai, atlikušās zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu” daļas, zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, vienas pamatceltnes un vienas 

palīgceltnes; 

4.1. zemes vienības piebraucamā ceļa uzturēšanai; 

4.2. zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, platība 3.7ha, vairāk vai mazāk, cik  

       izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

4.3. zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, platība saglabājas 7.1ha, vairāk vai  

       mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

4.4. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai piebraucamā ceļa uzturēšanai un atlikušajai  

       zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” daļai – zeme, uz kuras galvenā  

       saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

4.5. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”– zeme, uz kuras  

      galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201);” 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz trīs lapām. 

 

 

 

10. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.K. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.K. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. Pantu atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no A.K. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 84,70 EUR, nokavējuma naudu 

7,67 EUR, kopā 92,37 EUR;  

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 35,85 EUR, nokavējuma naudu 

3,98 EUR, kopā 39,83 EUR,  

pavisam kopā 132,20 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro 20 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 
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3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.5 uz divām lapām. 

 

 

11. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no N.T. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

 Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no N.T. 

  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. Pantu atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no N.T. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 5,50 EUR, nokavējuma naudu 

0,32 EUR, kopā 5,82 EUR; 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 8,66 EUR, nokavējuma naudu 

0,52 EUR, kopā 9,18 EUR,  

pavisam kopā 15,00 EUR (piecpadsmit euro 0 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.6 uz divām lapām. 

 

 

12. 

Par Gvido Sabuļa komandējumu 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: G.Sabulis, E.Stapulone, G.Zicāns, J.Sukaruks, A.Kalnietis, 

D.Kalniņa, M.Baltiņš, J.Mičulis) 

 

Dome izskata deputāta Gvido Sabuļa 2015.gada 18.septembra iesniegumu (reģ. 

21.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S – 936) par komandējumu uz Berlīni un ar 

komandējumu saistītu izdevumu kompensēšanu.  

Deputāts lūdz komandēt viņu dalībai projekta IC Network ikgadējā konferencē Berlīnē šī 

gada 28. līdz 30.oktobrī. Priekuļu novada pašvaldība augustā parakstīja sadarbības līgumu par 

dalību starptautiskajā projektā IC Network. Dome uzklausa deputāta informāciju par sadarbības 

mērķiem un sadarbības iespējām.  

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

12.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, atklāti balsojot, PAR - 10 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS –  1 (Gvido 

Sabulis), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Komandēt Priekuļu novada domes deputātu Gvido Sabuli dalībai starptautiskajā 

konferencē Berlīnē no 2015.gada 28.oktobra līdz 30.oktobrim ieskaitot. 

2. Deputātam Gvido Sabulim: 

2.1. kompensēt dalības maksu starptautiskajā konferencē; 

2.2. kompensēt lidmašīnas biļešu iegādi; 
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2.3. kompensēt uzturēšanās izdevumus viesnīcā; 

2.4. izmaksāt komandējuma dienas naudu 50% apmērā; 

2.5. pēc atgriešanās no komandējuma trīs darba dienu laikā Priekuļu novada Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 

2.6. 2015.gada novembra mēneša Domes sēdē sniegt pārskatu par dalību konferencē un 

sasniegtajiem mērķiem. 

3. Komandējuma izdevumus kompensēt no līdzekļiem, kas 2015.gada budžetā plānoti 

deputātu darba organizācijai.  

4. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

13. 

Par velo maršrutu caur Priekuļu novadu un velo maršruta zīmes uzstādīšanu 

(ziņo: G.Sabulis) 

 

          Dome izskata projekta “Ar velo pa Vaivi” vadītājas Lailas Skujiņas 2015.gada 

17.septembra iesniegumu (reģ.21.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1761) ar lūgumu 

atļaut velo maršruta ~ 1km 700 m posmu plānot caur Priekuļu novadu un uzstādīt zilo velo 

maršruta zīmi  pie esošo ceļa zīmju  stabiem.  

Cēsu novada pašvaldības finansētā projekta „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros neformālā 

grupa „Izzini Vaivi” realizē projektu „Ar velo pa Vaivi” ar mērķi izveidot velo maršrutu aktīvās 

atpūtas cienītājiem un velotūristiem.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 24.septembra (protokols Nr.14) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte 

Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris 

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

1. Neiebilst neformālās grupas „Izzini Vaivi” projekta „Ar velo pa Vaivi” iecerei velo 

maršruta daļu 1 km 700 m garumā plānot caur Priekuļu novadu. 

2. Neiebilst zilās velo maršruta zīmes pie ceļa zīmes “Dodiet ceļu” ceļu  krustojumā uz 

Veismaņiem un mājām “Zvaigznītes” uzstādīšanai mormatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   

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

 

 

14. 

Par ātruma ierobežošanas ceļa zīmes uzstādīšanu SIA „Lode” teritorijā 

(ziņo: G.Sabulis) 

 

        Priekuļu novada dome izskata SIA “Lode” 2015.gada 14.septembra iesniegumu (reģ. 

18.09.2015. Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.84/3-4.1) ar lūgumu uzstādīt ierobežošanas zīmi 10 

km/h ar papildzīmi “Visā teritorijā” SIA „Lode” teritorijā Lodes ielā 1, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

         Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas (protokols Nr.14) atzinumu, un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Ceļu satiksmes likuma 38.panta pirmo un otro daļu, atklāti 

balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte 

Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris 

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

1. Risināt jautājumu par ātruma ierobežošanas ceļa zīmes 10km/h ar papildzīmi „Visā 

teritorijā” SIA „Lode” teritorijā uzreiz pēc barjeras Lodes ielā 1, Liepas pagastā  uzstādīšanu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 
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15. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Strazdi”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, daļai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2015.gada 16.septembra 

lēmumu Nr.9-01/481691-1/1, (reģ.21.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1767) par 

kadastra objekta reģistrācijas lēmuma termiņa pagarināšanu. Dome uzklausa novada teritorijas 

plānotāja J. Pētersona ziņojumu par nepieciešamību nekustamā īpašuma „Strazdi”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) daļai apstiprināt jaunu zemes lietošanas mērķi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Veselavas pagasta padome 2008.gada 19.septembrī pieņēma lēmumu (prot.Nr.10, 

3.12.), saskaņā ar kuru nekustamais īpašums „Strazdi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāvošs no divām zemes vienībām („kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”), piekrīt 

pašvaldībai, un uz tās vārda ierakstāma zemesgrāmatā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.4294 004 0076 atrodas citai personai piederošas ēkas; 

3. Priekuļu novada, Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

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

 

 Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām” un Latvijas Republikas 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 - 11 (Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  
1. Nomas zemes gabalam (zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”), kas ir zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” daļa, apstiprināt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības 

zeme (0101). Nomas zemes gabala kopējā platība 2.00ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

4201. 

 

 

16. 

Par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu 

(Ziņo: V.Lapsele) 

 

          Dome izskata projektu vadītājas Vinetas Lapseles 2015.gada 23.septembra iesniegumu 

(reģ. 23.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1790) par Priekuļu novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

68.punkta 68.1.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 
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Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam. (Attīstības 

programma pielikumā) 

2. Lēmumu par attīstības programmas apstiprināšanu, piecu darba dienu laikā pēc to 

spēkā stāšanās ievietot teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.priekuli.lv.  

3. Apstiprināto attīstības programmu ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv 

un teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (pa sadaļām). 

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

 

 

17. 

Par autobusa iegādi 

(Ziņo: G.Sabulis, izsakās: F.Puņeiko, A.Capars, A.Rancāns, I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nepieciešamību iegādāties autobusu skolēnu 

pārvadājumiem.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 2015.gada budžetā bija 

paredzēti līdzekļi lietota autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai. 

Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta kārtībā Priekuļu novada pašvaldības Iepirkumu 

komisija 2015.gada 5.jūnijā izsludināja iepirkumu "Lietota autobusa piegāde Priekuļu novada 

pašvaldības vajadzībām", Id.Nr.PNP 2015/28.   

Iepirkumu komisija saņēma divu pretendentu piedāvājumus. Iepirkums tika pārtraukts, jo 

iesniegtie pretendentu piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

Iepirkuma procedūras gaitā tika iegūta informācija par iespējamām lietoto autobusu piegādes 

cenām.  

Deputāti uzklausa Tautsaimniecības komitejas vadītāja G. Sabuļa informāciju par dažādu 

ražotāju jaunu (19 vietas) autobusu cenām. Vidēji jauna autobusa cena var būt par 30% līdz 40% 

dārgāka, nekā lietotam 7-8 gadus vecam autobusam ar nobraukumu no 130 000 km līdz 200000 

km. Jauns autobuss tiktu nopirkts ar garantiju un uz vairākiem gadiem nebūtu jāsaskaras ar 

nopietniem autobusa remontiem.  

G. Sabulis un izpilddirektors F. Puņeiko atbild uz deputātu jautājumiem. 

Deputāti izsaka viedokļus par jauna transportlīdzekļa iegādi skolēnu pārvadājumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 

24.septembra atzinumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, atklāti balsojot, PAR - 11 

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET 

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

1. Uzdot Priekuļu novada Iepirkumu komisijai uzsākt iepirkumu par jauna autobusa (19 

vietas) iegādi. 

2. Nepieciešamības gadījumā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas domei lemt par 

papildus līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

3. Atbildīgais par lēmuma 1.p. izpildi izpilddirektora vietnieks R. Saļmo. 

4. Atbildīgais par lēmuma 2.p. izpildi izpilddirektors F. Puņeiko un Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja I. Rumba. 
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18. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „adrese”, atsavināšanu 

(Ziņo: A.Rancāns) 

 

         Izskatījusi dzīvokļa „adrese”, īrnieces O.T. (O.T.), „personas kods”, iesniegumu 

(reģ.26.08.2015. Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.144/3-4.1) par viņas īrētā dzīvokļa iegūšanu 

īpašumā izpērkot to no pašvaldības par EUR un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12. 

pantu; 14. panta pirmās daļas 2) punktu; 21. panta pirmās daļas 17) punktu, un atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta ceturtās daļas 5) punkta; 5.panta 

pirmās daļas un 45.panta 4.daļas un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II. nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET 

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

1. Atzīt, ka pašvaldības nekustamais īpašums – divistabu dzīvoklis Nr.13 („kadastra 

Nr.”) „adrese”, nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai un tas pakļauts 

atsavināšanai. 

2.  Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.13 („kadastra Nr.”) 

„adrese”, pārdodot to par brīvu cenu 100% par EUR atsavināšanas ierosinātājam – dzīvokļa 

īrniekam O.T., „personas kods”. 

3. Piekrist atsavināmā nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Nr.13 „adrese”, 

novērtējumam par tirgus vērtības noteikšanu EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro, 00 

centu) apmērā. 

4. Iekļaut atsavināšanas izdevumus, kas saistīti ar atsavināmā nekustama īpašuma 

novērtējuma sagatavošanu, EUR 90,75 (deviņdesmit euro, 75 centi) apmērā, nekustamā īpašuma 

pārdevuma cenā un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas galīgo cenu EUR 2290,75 (divi 

tūkstoši divi simti deviņdesmit euro, 75 centi). 

5. Slēgt pirkuma līgumu par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – divistabu 

dzīvokļa Nr.13 („kadastra Nr.”) „adrese”, atsavināšanu, pārdodot O.T. par pārdevuma cenu EUR 

2290,75 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit euro, 75 centi), pēc pirkuma maksas 100% apmērā 

ieskaitīšanas Priekuļu novada pašvaldības budžeta norēķinu kontā A/S SEB bankā, konta Nr. 

LV07 UNLA 0004 0111 3080 8, kods UNLALV2X. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 

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

 

19. 

Par amata vienības izveidošanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 

2015.gada 18.augusta vēstuli Nr.1-6/56 (reģ. 18.08.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar  

Nr.1540) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu vienai amata vienībai  - pirmsskolas izglītības 

skolotājs Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības un atveseļošanas centrā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 17.septembra (protokols Nr.14) 

atzinumu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.septembra (protokols 

Nr.11) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace 

Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
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1. Ar 2015.gada 1.oktobri izveidot Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē skolotāja 

amata vienību, nosakot amata vienības atlīdzību 570 euro mēnesī. 

2. Lēmuma izpildes kontrole Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

 

20. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža platību 

paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 

(ziņo: A.Amantovs) 

 

Priekuļu novada dome izskata Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Amantova 

2015.gada 23.septembra  iesniegumu (reģ.23.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-954) 

un iepazīstas ar sniegto informāciju par iespēju pieteikties finansējuma saņemšanai Eiropas 

Savienības atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 

uzlabošanā” Priekuļu novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu kopšanai 19.7 platībā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 

4.augusta noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 

uzlabošanā” īstenošanai”” Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.septembra 

(protokols Nr.11) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Iesniegt projekta „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 

uzlabošanā” pieteikumu dalībai Eiropas Savienības atbalsta projektā „Ieguldījumi meža platību 

paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” Priekuļu novada pašvaldībai piederošo 

jaunaudžu kopšanai 19.7 platībā. 

2. Projekta realizācijai paredzēt līdzfinansējumu EUR 8668,00 (astoņi tūkstoši seši simti 

sešdesmit astoņi euro un 00 centi) apmērā. 

3. Pilnvarot Veselavas pagasta pārvaldes vadītāju Aināru Amantovu, personas kods 

151267-11281, 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. 

 

 

21. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.U. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no S.U. 

  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367.pantu atklāti balsojot, PAR - 10 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, Māris Baltiņš, Juris 

Sukaruks), PRET – nav, NEBALSO – 1 (Sarmīte Orehova), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no S.U., „personas kods”, nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 21,52 EUR, nokavējuma naudu 5,83 EUR, kopā 27,35 EUR, pavisam 
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kopā 27,35 EUR (divdesmit septiņi euro 35 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 

 
 

22. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.Ž. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

           Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no S.Ž. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un  pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. pantu atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no S.Ž., „personas kods”, nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 168,09 EUR, nokavējuma naudu 20,71 EUR, kopā 188,80 EUR, 

pavisam kopā 188,80 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi euro 80 centi) bezstrīda kārtībā, 

vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 

 

 

23. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.Ķ. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J.Ķ. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un  pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. pantu, atklāti balsojot, PAR - 11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Dace Kalniņa, 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no J.Ķ. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 108,97 EUR, nokavējuma naudu 

60,74 EUR, kopā 169,71 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 39,44 EUR, nokavējuma naudu 

18,69 EUR, kopā 58,13 EUR, 

pavisam kopā 227,84 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro 84 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst.16.45 

 

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

Sēdi protokolēja                     A.Tīlena 


