
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv  

 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2017.gada 23.oktobrī                                                                                                                Nr.12 

Sasaukta plkst.16:00 

Sēdi atklāj plkst.16:00 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Garāžu kooperatīvs “Gauja”, 

Gaujas ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu.  

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabala ar „kadastra Nr.”, “Garāžu 

kooperatīvs Liepa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai. 

3. Par organizācijas “Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļas 

iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.  

4. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodeksā.  

5. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

6. Par jaunas adreses apstiprināšanu. 

7. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Avoti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu.  

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Brūnīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

9. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem „Lauka 

Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

10. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem „Staļi”, 

,,Ķingas”, ,,Vecmesli 2” un Vecmesli 3”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

11. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu V.K. 

12. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu R.P.  

13. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.R. 

14. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu J.S. 

15. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.M. 

16. I.Š. iesnieguma izskatīšana.  

17. Par atteikumu uzņemt D.L. Palīdzības reģistrā.  

18. Par atteikumu uzņemt D.S. Palīdzības reģistrā. 

19. Par S.B. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

20. Par J.M. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.oktobra Saistošo noteikumu Nr.9/2017 „Par 

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

novada budžetu 2017.gadam” izdošanu. 
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22. Par amata vienību izveidošanu PII “Mežmaliņa”. 

23. Par finansējumu Jauniešu centra APELSĪNS telpu izveidošanai vai remontam.  

24. Par līdzekļiem pašvaldības dzīvojamā fonda logu un durvju maiņai.  

25. Par līdzekļiem pašvaldības brīvā dzīvojamā fonda remontam.  

26. Par papildus budžeta līdzekļu piešķiršanu dzīvokļu fondam.  

27. Par Priekuļu novada pašvaldības Žūrijas komisijas izveidošanu meta konkursam “Kazu 

pļava”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

28. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10/2017 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” apstiprināšanu.  

29. Par Ētikas komisijas izveidošanu.  

30. Par dalību izsolē.  

 

Sēsi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības jurista palīgs Inna Ville 

 

Piedalās – 

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

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

Kalnietis, Normunds Kažoks. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Protokolē – Priekuļu novada pašvaldības jurista palīgs Inna Ville. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante               – Liepas pagasta  pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba               – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Ineta Eberharde  – vecākā nodokļu speciāliste; 

Ieva Fogele   – sabiedrisko attiecību speciāliste. 

 

Nepiedalās:  

Juris Sukaruks  – attaisnots iemesls. 

 

Uzaicināti: 

Ainārs Amantovs        - pašvaldības mežzinis; 

Gunārs Dumbris 

Mārtiņš Niklass  

Juris Pīpkalējs   

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

1. Izslēgts no darba kārtības 16., 23., 24., 25., 26. punktu; 

2. Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

31. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu.  

32. Par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļām.  

33. Par Priekuļu novada pašvaldības domes deputātu A.Brokas un A.Melbārža komandējumu 

dalībai konferencē “Pievilcīgas pilsētas brīvā Eiropā”.  

34. Par pilnvarojumu Priekuļu novada pašvaldības policijai.  

35. Par Liepas pamatskolas sporta zāles nomas līguma pagarināšanu ar I.K.  
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36. Par Valsts svētku pasākumu ieejas maksas atcelšanu.  

37. Par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu.  

38. Par  līdzdalības maksājuma noteikšanu bērnu deju kolektīvam “Tūgadiņš”. 

 

3. Darba kārtības 32.punktu - Par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļām, izskatīt 

kā pirmo darba kartības jautājumu. 

 

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

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļām.  

2. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Garāžu kooperatīvs “Gauja”, 

Gaujas ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu 

3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabala ar „kadastra Nr.”, “Garāžu 

kooperatīvs Liepa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai. 

4. Par organizācijas “Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļas 

iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. 

5. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodeksā. 

6. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

7. Par jaunas adreses apstiprināšanu.  

8. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Avoti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu.  

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Brūnīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

10. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem „Lauka 

Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

11. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem „Staļi”, 

,,Ķingas”, ,,Vecmesli 2” un Vecmesli 3”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

12. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu V.K. 

13. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu R.P. 

14. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.R. 

15.  Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu J.S. 

16. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu A.M. 

17. Par atteikumu uzņemt D.L. Palīdzības reģistrā.  

18. Par atteikumu uzņemt D.S. Palīdzības reģistrā.  

19. Par S.B. uzņemšanu Palīdzības reģistrā.  

20. Par J.M. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.oktobra Saistošo noteikumu Nr.9/2017 „Par 

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

novada budžetu 2017.gadam” izdošanu. 

22. Par amata vienību izveidošanu PII “Mežmaliņa”. 

23. Par Priekuļu novada pašvaldības Žūrijas komisijas izveidošanu meta konkursam “Kazu 

pļava”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

24. Par Priekuļu novada pašvaldības  Saistošo noteikumu Nr.10/2017 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā”   apstiprināšanu.  

25. Par Ētikas komisijas izveidošanu.  

26. Par dalību izsolē.  

27. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu.  
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28. Par Priekuļu novada pašvaldības domes deputātu A.Brokas un A.Melbārža komandējumu 

dalībai konferencē “Pievilcīgas pilsētas brīvā Eiropā”. 

29. Par pilnvarojumu Priekuļu novada pašvaldības policijai.  

30. Par Liepas pamatskolas sporta zāles nomas līguma pagarināšanu ar I.K.  

31. Par Valsts svētku pasākumu ieejas maksas atcelšanu.  

32. Par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu.  

33. Par  līdzdalības maksājuma noteikšanu bērnu deju kolektīvam “Tūgadiņš”. 

34. Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 2017.gadā. 

 

 

1. 

Par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļām 

(ziņo: S.Orehova, izsakās: E.Stapulone, A.Tīdemanis, A.Broka, M.Baltiņš, M.Raudziņa, 

G.Dumbris, M.Niklass, J.Pīpkalējs, A.Amantovs, F.Puņeiko) 

Pamatojoties uz Tautsaimniecības un Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Sociālo 

lietu jautājumu  apvienotās komitejas 2017.gada 18.oktobra (sēdes protokols Nr. 11/13/4, p.3) 

atzinumu, dome iepazīstas ar informāciju par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāla daļu 

pārdošanu. 

Dome uzklausa Gunāru Dumbri, Mārtiņu Niklasu un Juri Pīpkalēju, diskutē ar deputātiem 

un speciālistiem. Deputāti uzdod precizējošus jautājumus, izsaka viedokļus par biatlona un 

distanču slēpošanas bāzes apsaimniekošanu un  investīcijām infrastruktūras attīstīšanai. 

Deputāti izsaka viedokļus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanai. 

Deputāts Normunds Kažoks plkst.16:50 atstāj domes sēdes telpas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un apvienotās Tautsaimniecības un Izglītības kultūras un 

sporta komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav , ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1.Neiegādāties Cēsu novada pašvaldībai piederošās, pārdošanai plānotās SIA “Cēsu 

olimpiskais centrs” kapitāla daļas. 

2. Aicināt Cēsu novada pašvaldību uz kopīgu sadarbību SIA “Cēsu olimpiskais centrs” 

attīstībā, ievērojot paritātes principu. 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Garāžu kooperatīvs “Gauja”, 

Gaujas ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata garāžu īpašnieku biedrības “Gauja”, reģistrācijas 

Nr.40008244062, juridiskā adrese – Gaujas iela 5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

valdes priekšsēdētāja Sergeja Kunova 04.10.2017. atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 04.10.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-1241) ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai 

piederošo zemes īpašumu Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Gaujas iela 5. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu, Sergeja Kunova 04.10.2017. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot: 

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

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

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

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, Gaujas ielā 5 ar nosaukumu “Garāžu kooperatīvs “Gauja””, zemes vienības 

„kadastra apzīmējums” , 2,0578 ha kopplatībā.  
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2. Pasūtīt zemes īpašuma Gaujas iela 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, tirgus 

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

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

 

3. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un  zemes gabala ar „kadastra Nr.” , “Garāžu 

kooperatīvs Liepa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: I.Jansone) 

 Novada dome izskata nekustamā īpašuma “Garāžu kooperatīvs Liepa”,  Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā „kadastra apzīmējums”,   lietu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz  likuma Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas  un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.pantu,  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

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

Ročāns, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1.  Izbeigt garāžu kooperatīvam “Liepa” pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemes 

vienību  ar „kadastra apzīmējums” ,  0,3  ha kopplatībā,  “Garāžu kooperatīvs Liepa”,  Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

2.  Zemes vienība, „kadastra apzīmējums” ,  0,3  ha   kopplatībā, “Garāžu kooperatīvs 

Liepa”,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma  zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 

3. Noteikt, ka garāžu kooperatīvs “Liepa” iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā 

bijušo zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” . 

4. Atzīt par spēkā neesošu Liepas pagasta padomes  25.09.2008. sēdes protokola Nr.11 

lēmumu Nr. 3.1 § “Par lauku apvidus zemes piekritību Liepas pagasta pašvaldībai”  1.87 punktu.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai. 

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

 

4. 

Par organizācijas “Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas 

nodaļas iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata sabiedriskās organizācijas “Latvijas kaulu, locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļas, reģistrācijas numurs 40008036379, juridiskā 

adrese Maija iela 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, valdes priekšsēdētājas 

Jeļenas Ratuševas  2017.gada 6.oktobra iesniegumu (reģ.09.10.2017. Priekuļu novada pašvaldībā 

Nr.2095) par neapdzīvojamo telpu Maija ielā 4-46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

nomas līguma pagarināšanu uz iepriekšējiem nosacījumiem.  

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

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

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

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

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

balsojot: PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

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

1. Pagarināt 2016.gada 30.decembrī noslēgto neapdzīvojamo telpu Maija ielā 4-46, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kopējo platību 53,6 m2, nomas līgumu organizācijas 

“Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai, reģistrācijas numurs 
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40008036379, adrese Maija iela 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, uz iepriekš 

noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu viens gads ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu. 

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

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

  

5. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodeksā 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājas 

I.Jansones informāciju par nepieciešamajām izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības darbinieku 

Ētikas kodeksā. 

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

41.p.2.p., kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, 

nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot: PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

Veikt šādas izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodeksā: 

1. Turpmāk izteikt 3.p. šādā redakcijā: 

“Saskarsmē ar apmeklētājiem un citām personām pašvaldības darbinieks izturas 

pieklājīgi, ar cieņu, ir iecietīgs, respektējot ikviena likumiskās intereses. Attieksmei un runai 

jābūt saprotamai un labvēlīgai, ar savu rīcību vai izteikumiem nedrīkst diskriminēt vai apvainot 

savus kolēģus, apmeklētājus, neatkarīgi no viņu izcelsmes, dzimuma, sociālā vai mantiskā 

stāvokļa, rases, nacionālās piederības, attieksmes pret reliģiju, kritizējot izvairās no cieņu 

aizskarošiem apvainojumiem, balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. 

Pašvaldības darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību 

pienākumu izpildē un ievēro konfidencialitāti attiecībā pret no kolēģiem iegūto informāciju. 

Pašvaldības darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs pret kolēģiem, uzklausa, 

profesionāli izvērtē un ņem vērā citu viedokli. 

Pašvaldības darbiniekam jāievēro noteiktais darba laiks, bet iespējamā kavēšanās vai 

prombūtne jāsaskaņo ar iestādes, struktūrvienības vadītāju vai izpilddirektoru, jāievēro ģērbšanās 

kultūra, ārējam izskatam un apģērbam jābūt kārtīgam, jāatbilst lietišķajam stilam un jāliecina par 

darbinieka korektumu. “ 

2. Turpmāk 4.p. izteikt šādā redakcijā:  
“Sūdzības par šajā kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata pašvaldības domes 

izveidota Ētikas komisija.” 

3. Izmaiņas noteikumos stājas spēkā ar apstiprināšanu domes sēdē. 

 

6. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata SIA ,,Latīpašums-Mērniecības birojs”, juridiskā adrese Ainavu ielā 

8. Cēsis, Cēsu novads, elektroniski iesūtītu iesniegumu (16.10.2017., Nr.2150), par zemes 

ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 
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apstiprināšanu. Iesniegumam ir pievienots zemes ierīcības projekts, kuru ar drošu elektronisko 

parakstu 2017-10-16 15:57:32 EEST ir parakstījusi zemes ierīkotāja Inita Upena. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR MK 2016.gada 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot: PAR - 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

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

Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

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

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

un izveidojot jaunu neapbūvētu zemes vienību; 

2. No jauna izveidoto zemes vienību – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra 

apzīmējums” , kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” , pievienot 

nekustamajam īpašumam „Jaunakmeņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”; 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 7.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101); 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Pēterupītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no divām zemes vienībām – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums” , 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” , dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas; 

3.1.  atlikušo zemes vienību kopējā platība 4.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajām zemes vienībām saglabājas nemainīgs; 

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

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

 

7. 

Par jaunas adreses apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

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

(27.09.2017., Nr.J-1171) par jaunas adreses apstiprināšanu apbūvei paredzētai zemes vienībai 

„Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējums”.  

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

8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, atklāti balsojot: PAR -13 

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

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

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

1. Nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai „Dižakmens”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt adresi „Dižakmens”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā; 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz vienas lapas. 
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8. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Avoti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata zemes ierīkotājas Māras Knētas, elektroniski iesūtītu iesniegumu 

(02.10.2017., Nr.12047), par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Avoti 1”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu. Iesniegumam ir pievienots zemes ierīcības 

projekts, kuru ar drošu elektronisko parakstu 2017-10-02 11:36:50 EEST ir parakstījusi zemes 

ierīkotāja Māra Knēta. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR MK 2016.gada 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

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

Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Avoti 1”, Mārsnēnu 

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

un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu; 

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

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

vienības ar „kadastra apzīmējums” , apstiprināt jaunu nosaukumu „Meldri”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 4.01ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101); 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Avoti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv 

no vienas zemes vienības – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējums” ; 

3.1.  atlikušās zemes vienības kopējā platība 2.94ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajai zemes vienībai saglabājas nemainīgs; 

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

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

 

9. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Brūnīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata V.V., dzīvojošas , „adrese”,  iesniegumu (13.10.2017., Nr.V-1303), 

par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam 

„Brunīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Iesniegumam ir pievienota robežu plāna kopija ar 

vēlamo dalījumu. 

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

(02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot PAR -13 

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

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

Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Brunīši”, 

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

apzīmējums” divās daļās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. Atdalītās zemes vienības platība orientējoši 1.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

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

autoceļa; 

2.3. Uz atdalāmās zemes vienības, gar Selekcijas ielu, atrodas pašvaldības gājēju – 

velobraucēju celiņš. Uz atdalāmās zemes vienības noteikt apgrūtināto teritoriju 

pašvaldības gājēju – velobraucēju celiņa uzturēšanai, ieskaitot aizsargjoslas platumu; 

2.4. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

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

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

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

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

 

10. 

Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Lauka Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata J.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, kuru pamatojoties uz 

universālpilnvaru reģ.Nr.2418 pārstāv K.K., un biedrības ,,Vidzemes Aeroklubs”, juridiskā 

adrese ,,Lidlauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iesniegumu (12.10.2017., Nr.K-1295), par 

nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta izstrādei nekustamajiem 

īpašumiem „Lauka Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Iesniegumam ir 

pievienota savietota robežu plānu kopija ar robežu pārkārtošanas shēmu. 

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

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

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

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

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

1. Neiebilst zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta izstrādei nekustamajiem 

īpašumiem „Lauka Jēkuļi” („kadastra Nr.”) un ,,Spārni” („kadastra Nr.”) Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. No nekustamajā īpašumā ,,Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā, 

ietilpstošas zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” atdalīt neapbūvētu zemes vienību, un 

pievienot to nekustamajā īpašumā „Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošai 

zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” , pārkārtojot zemes vienību savstarpējās robežas un 

neveidojot jaunu nekustamo īpašumu; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. Atdalītās un pievienotās, neapbūvētās zemes vienības platība 2.00ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pielikumu; 

2.3. Pēc atdalīšanas un robežu pārkārtošanas, nekustamais īpašums ,,Lauka Jēkuļi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no trīs neapbūvētām zemes vienībām, ar 

kopējo platību 7.6ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienības iemērot dabā; 

2.4. Projektā paredzēt piekļūšanu nekustamajā īpašumā ,,Lauka Jēkuļi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošajām trīs zemes vienībām šķērsojot nekustamo 
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īpašumu ,,Spārni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izmantojot esošo servitūta ceļu, 

to atbilstoši pagarinot un nodrošinot optimālu visu zemes vienību apsaimniekošanu; 

2.5. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

3. Lēmumu nosūtīt J.K., „adrese”, un  biedrībai ,,Vidzemes Aeroklubs”, ,,Lidlauks”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126. 

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

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

 

11. 

Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Staļi”, ,,Ķingas”, ,,Vecmesli 2” un Vecmesli 3”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata SIA ,,Staļi”, reģ.Nr.49503004934, juridiskā adrese „Ķingas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iesniegumu (09.10.2017., Nr.2107), par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem 

„Staļi”, ,,Ķingas”, Vecmesli 2” un ,,Vecmesli 3”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Iesniegumam ir pievienota plānotā zemes vienību robežu pārkārtošanas shēma. 

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

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

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

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

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

1. Neiebilst zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta izstrādei nekustamajiem 

īpašumiem „Staļi”, ,,Ķingas”, Vecmesli 2” un ,,Vecmesli 3”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), pārkārtojot zemes vienību savstarpējās robežas,  izveidojot piecas zemes 

vienības, kuras veido trīs jaunus nekustamos īpašumus; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” robežas saglabājas nemainīgas; 

2.2. No jauna izveidoto zemes vienību robežas un platības plānot atbilstoši 

iesniegumam pievienotajai zemes vienību robežu pārkārtošanas shēmai; 

2.3. Respektēt spēkā esošajos būvniecības regulējumos noteiktos attālumus no ēkām un 

būvēm līdz zemes vienību robežām; 

2.4. Nodrošināt savstarpēji neatkarīgu un optimālu no jauna izveidoto nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanu, un tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu platību rezervēšanu 

pie ēkām un būvēm; 

2.5. Projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajām zemes vienībām no pašvaldības 

autoceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.6. Respektēt esošos, zemesgrāmatā reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumus, tajā skaitā  Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.11 III daļas 

1.iedaļas 3.1.p. noteikto atzīmi par ceļu servitūtu – 8 m un 4 m, 0,19 km un Priekuļu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.650 III daļas 1.iedaļas 1.1.p. noteikto atzīmi par 

ceļa servitūtu – 4 m, 33 m; 

2.7. Gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošu vienošanās vai 

apliecinājumu kopijas; 

2.8. No jauna izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunus nosaukumus un 

uz zemes vienībām esošajām būvēm jaunas adreses, atbilstoši LR MK 2015.gada 
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8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, kurus apstiprina vienlaicīgi 

ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

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

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

 

12. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu  

V.K. 

(ziņo: I.Rumba) 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam V.K. 

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

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

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

noteikumi” 11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 18.oktobra 

(protokols Nr.8) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

Valmiera – Liepa. 

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

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

 

13.  

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu  

R.P. 

(ziņo: I.Rumba) 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam R.P. 

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

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

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

noteikumi” 11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 18.oktobra 

(protokols Nr.8) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

Valmiera – Liepa. 

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

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

 

14. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.R. 

(ziņo: I.Rumba) 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam A.R. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

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

noteikumi” 11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 18.oktobra 

(protokols Nr.8) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

– Valmiera – Liepa. 

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

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

 

15. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

J.S. 

(ziņo: I.Rumba) 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas meitai J.S. 

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

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

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

noteikumi” 11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 18.oktobra 

(protokols Nr.8) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Liepas pagastā dzīvojošai izglītojamai J.S., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa. 

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

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

 

16. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

A.M. 

(ziņo: I.Rumba) 

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

lūgumu sniegt braukšanas maksas atvieglojumu viņas dēlam A.M. 

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

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

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

noteikumi” 11.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 18.oktobra 

(protokols Nr.8) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

– Valmiera – Liepa. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba.  
3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 

 

17.  
Par atteikumu uzņemt D.L. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: (M.Baltiņš, F.Puņeiko)  

Priekuļu novada dome izskata D.L. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

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

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

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

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

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

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

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

18. 

Par atteikumu uzņemt D. S. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata D.S. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

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

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

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

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

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

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

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

1. Atteikt reģistrēt D.S., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

19. 

Par S.B. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata S.B., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 

15.2., 15.2.1.punktu,  atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris 

Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Reģistrēt S.B., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.6. 

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

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

 

20. 

Par J.M. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata J.M., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 29.panta 29.3.apakšpunktu, 

30.punktu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Reģistrēt J.M., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.6. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

 

21.  

Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.oktobra Saistošie noteikumu Nr.9/2017 

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

Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

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

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

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

un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 18.oktobra (protokols Nr.8, p.1) 

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

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada  

dome nolemj: 

1. P.Rozīša ielas 5, Liepā mājas nojaukšanas projekta izstrādei plānoto finansējumu EUR 

30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro) līdzekļos neparedzētiem gadījumiem novirzīt Liepas jauniešu 

centra „Apelsīns” telpu izveidošanas vai kapitālā remonta projekta īstenošanai. 

2. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/2017 „Par grozījumiem 

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

2017.gadam””.  

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

5.Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba). 
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22. 

Par amata vienību  izveidošanu PII “Mežmaliņa” 

(ziņo: D.Kalniņa) 

Priekuļu novada pašvaldībā saņemts Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes 

"Mežmaliņa" vadītājas Kristīnes Bernānes 2017.gada 2.oktobra iesniegums (reģ. 02.10.2017.  

Nr.2060) ar lūgumu iestādes algas fonda ietvaros, izveidot papildus amata vienības, sakarā ar to, 

ka iestādi apmeklē 155 bērni, 59 audzēkņi ir obligātās pirmsskolas vecumā, no kuriem 18 

audzēkņi ir iekļauti speciālajā pirmsskolas izglītības programmā bērniem ar valodas 

traucējumiem. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13., 27.punktu un 

pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un Izglītības, kultūras un sporta komitejas  

2017.gada 18.oktobra (protokols Nr.14, p.6) lēmumu, atklāti balsojot: PAR -13 (Elīna Stapulone, 

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

Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolēma: 

1.Izveidot amata vienību Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa” – 

skolotāja palīgs (profesijas klasifikatora kods 5312 01, amata saime, ar 1 slodzi ar amata algu 

455.00 EUR (Četri simti piecdesmit pieci euro, 00 centi) par vienu slodzi. 

2. Izveidot amata vienību Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa” – 

audiologopēds (profesijas klasifikatora kods 2266 01, amata saime, ar 0,4 slodzi ar amata algu 

272.00 EUR (divi simti septiņdesmit divi euro, 00 centi) par 0,4 slodzi. 

3. Veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā. 

3. Lēmuma izpildi uzdot Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” vadītājai 

K.Bernānei un Priekuļu novada pašvaldības personāla speciālistei L.Lapselei. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram F.Puņeiko.  

 

23.  

Par Priekuļu novada pašvaldības Žūrijas komisijas izveidošanu meta konkursam “Kazu 

pļava”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: R.Saļmo) 

Priekuļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs R.Saļmo informē, lai 

varētu realizēt 2017.gada 2.oktobra Rīkojumu Nr.91 par meta konkursa “Teritorijas “Kazu 

pļava” labiekārtošanu Liepā” uzsākšanu, atbilstoši 2017.gada 28.februāra MK noteikumiem 

Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 3.2.sadāļā noteiktajam ir 

jāizveido žūrijas komisija vismaz piecu locekļu sastāvā un jāieceļ atbildīgais sekretārs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 2017.gada 28.februāra MK noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 223.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

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

Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET 

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

1. Izveidot Žūrijas komisiju sešu cilvēku sastāvā meta konkursam “Kazu pļava”, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, to nosakot šādā sastāvā: 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja: Evita Šīrante Liepas pagasta pārvaldes vadītāja 

Žūrijas komisijas locekļi: Ralfs Saļmo Priekuļu novada pašvaldības 

izpilddirektora vietnieks 

Juris Pētersons Priekuļu novada pašvaldības 

Teritorijas plānotājs, arhitekts 

Jānis Sirlaks Priekuļu novada pašvaldības 
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Labiekārtošanas darbu vadītājs, 

ainavu tehniķis 

Zintis Butāns Arhitektu biroja SIA “MARTA 

SAULE” arhitekts 

Žūrijas komisijas atbildīgā 

sekretāre: 

Inga Zaperecka Priekuļu novada pašvaldības 

iepirkumu speciāliste 

 

2. Lēmumu izpildes kontroli veikt Izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

24. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10/2017 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā”   apstiprināšanu  

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: M.Baltiņš, E.Stapulone. S.Orehova) 

Dome izskata jautājumu par 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem un Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2017 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” apstiprināšanu. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu un 46.pantu un likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1, 3., 4.daļu un patstāvīgās Finanšu komitejas 2017.gada 

18.oktobra (protokols Nr.8, p.10) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

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

Ročāns, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav , Priekuļu novada dome nolemj: 

1.Izdot saistošos noteikumus Nr.10/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu Priekuļu novadā” (Noteikumi pielikumā).  

2. Saistošo noteikumus un Paskaidrojuma rakstu nosūtīt elektroniskā veidā uz Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai triju dienu laikā pēc to 

parakstīšanas.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas Priekuļu novada 

pašvaldības izdevumā “Priekuļu novada vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanas spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē un 

nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību pašvaldības administrācijas ēkā un pašvaldības 

pārvaldēs Liepā, Mārsnēnos un Veselavā. 

5. Atzīt par spēku zaudējušiem 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” . 

 

25. 

Par Ētikas komisijas izveidošanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: S.Orehova, E.Stapulone, M.Baltiņš, A.Tīdemanis, E.Šīrante, 

A.Kalnietis) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un 

Priekuļu novada pašvaldības deputātu Ētikas kodeksu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

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

Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET 

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

1. Izveidot Priekuļu novada pašvaldības Ētikas komisiju (turpmāk – Komisija).  

2. Apstiprināt Komisiju šādā sastāvā:  

2.1. Inita Jansone; 

2.2. Baiba Karlsberga; 

2.3. Aivars Kalnietis; 

2.4. Tamāra Kurzemniece; 
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2.5. Guntars Mucenieks. 

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes priekšsēdētājai E.Stapulonei. 

 

26. 

Par dalību izsolē 
(ziņo: F.Puņeiko) 

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

īpašuma Priekuļos, Dārza ielā 11C, atsavināšanu izsolē.  

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav , 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piedalīties nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Dārza iela 11c, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, kurš sastāv no zemes vienības 0,1189 ha 

platībā un būves 347,7 kvm platībā izsolē. 

2.  Pilnvarot piedalīties nekustamā īpašuma izsolē: 

2.1. Fjodoru Puņeiko – izpilddirektoru; 

2.2. Initu Jansoni – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāju; 

2.3. Ilzīti Rumbu – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju.  

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba) pārskaitīt nekustamā īpašuma 

pirkuma nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. 

4. Nekustamā īpašuma un juridiskai nodaļai (vadītāja I.Jansone) sagatavot un nosūtīt 

dokumentus dalībai izsolei. 

5. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko.  

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

 

27. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

Pamatojoties uz Ņ.I., „personas kods”, dzīvojošas „adrese”, 2017.gada 12.oktobra 

iesniegumu par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-35, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju. 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

1.daļas otro punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

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

1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Rūpnīcas iela 

23-35, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējums” , tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 23-35, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējums” , atsavināt Ņ.I., „personas kods”, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.20 uz divām lapām. 
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28. 

Par Priekuļu novada pašvaldības domes deputātu A.Brokas un A.Melbārža komandējumu 

dalībai konferencē “Pievilcīgas pilsētas brīvā Eiropā” 

(ziņo: I.Fogele) 

Saņemts organizācijas Innovation Circle Network uzaicinājums uz ikgadējo konferenci 

“Pievilcīgas pilsētas brīvā Eiropā”, kas norisināsies no 8. līdz 10.novembrim Suvalkos, Polijā 

Tajā piedalīsies arī sadarbības partneri no Norvēģijas, Anglijas, Zviedrijas, Polijas, 

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. 

Pamatojoties uz Suwalki pašvaldības (Polija) un organizācijas Innovation Circle Network 

ielūgumu, atklāti balsojot, PAR – 11 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars 

Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Anna Broka, Arnis Melbārdis), Priekuļu novada dome   

nolemj: 
1. Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes deputātus Annu Broku un Arni 

Melbārdi no 2017.gada 8.novembra līdz 2017.gada 10.novembrim ieskaitot uz Poliju piedalīties 

organizācijas Innovation Circle Network ikgadējā konferencē “Pievilcīgas pilsētas brīvā Eiropā”.  

2. Domes deputātiem Annai Brokai un Arnim Melbārdim: 

2.1. kompensēt viesnīcas izdevumus; 

2.2. saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra 

noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 

izdevumi” izmaksāt dienas naudu 100% apmērā; 

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

un grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 

2.4. 2017.gada novembra mēneša domes sēdē sniegt pārskatu par dalību projekta 

pasākumā un sasniegtajiem mērķiem. 

3. Komandējuma izdevumus segt no Priekuļu novada domes deputātu komandējumiem 

paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

4. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

29. 

Par pilnvarojumu Priekuļu novada pašvaldības policijai 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar informāciju par iespējām uzlabot administratīvo 

pārkāpumu konstatēšanu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā, tajā skaitā Pašvaldības 

policijas amatpersonu pilnvaru apjomu paplašināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā..  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma “Par policiju”19.panta piekto daļu, Latvijas Administratīvā pārkāpuma 

kodeksa 247.panta otro daļu, Priekuļu novada pašvaldības policijas nolikumu un Finanšu 

komitejas 2017.gada 18.oktobra (protokols Nr.8, p.11) atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

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

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

1. Pilnvarot Priekuļu novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsākt lietvedības 

administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk – LAPK) paredzētajiem pārkāpumiem, kurus 

izskata Priekuļu novada domes Administratīvā komisija saskaņā ar LAPK 210.panta pirmo daļu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Priekuļu novada pašvaldības policijas vadītājs 

Guntars Mucenieks. 
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30. 

Par Liepas pamatskolas sporta zāles nomas līguma pagarināšanu ar I.K. 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta iedzīvotāja I.K., „personas kods”, adrese 

„adrese”, 2017.gada 5.oktobra iesniegumu par iespēju bez maksas izmantot Liepas pamatskolā 

renovēto sporta zāli Liepas pagasta iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, organizējot sporta 

nodarbības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta 6.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 

7.punktu, 8.punktu, 9.punktu, atklāti balsojot,  PAR – 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Māris Baltiņš, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1.Nodod bezatlīdzības lietošanā sporta aktivitātēm Liepas pamatskolas sporta zāli, 

tualetes un dušas telpas Liepas pagasta iedzīvotājiem un slēgt materiālās atbildības līgumu ar 

I.K., „personas kods”, adrese „adrese”, kā materiāli atbildīgo personu par nodoto inventāru un 

nodarbību organizētāju. 

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

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot materiālās atbildības 

līgumu.  

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt līgumu.  

5. Lēmums zaudē spēku, ja materiālās atbildības līgums netiek noslēgts mēneša laikā no 

lēmuma paziņošanas dienas.  

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi juriste I.Jansone.  

7. 3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.21 uz divām lapām. 
  

31. 

Par Valsts svētku pasākumu ieejas maksas atcelšanu   

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: S.Orehova) 

Pamatojoties uz Priekuļu novada kultūras nama direktores Ingas Kraftes 2017.gada 

iesniegumu (reģ. ) un Tautsaimniecības, Izglītības kultūras un sporta komitejas un Sociālo lietu 

jautājumu apvienotās komitejas 2017.gada 18.oktobra (protokols Nr.11/14/7, p.2) atzinumu, 

dome izskata iespēju valsts svētku pasākumiem pašvaldības kultūras un tautas namos atcelt 

ieejas maksu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, atklāti balsojot, PAR – 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Atcelt Priekuļu novada kultūras un tautas namos novembra mēnesī ieejas maksu 

Latvijas Valsts 99 gadu jubilejas mēneša pasākumiem. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

32. 

Par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: E.Stapulone, S.Orehova) 

Dome izskata jautājumu par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.apakšpunktu, Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem 
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Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” un Eduarda Veidenbauma 

literārās prēmijas piešķiršanas nolikumu (apstiprināts 27.04.2017. domes sēdē protokols Nr.5, 

p.23.), atklāti balsojot: PAR – 13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Baiba 

Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas komisijas 2017.gada 

14.septembra lēmumu “Par E.Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu”. 

2. Piešķirt 2017 gada Eduarda Veidenbauma literāro prēmiju rakstniekam Margum 

Konnulam par grāmatu “Mind Ӓ rge Lugege”. 

3. Prēmēt Contra Tolgi ar naudas balvu EUR 600.00 (seši simti euro, 00 centi) apmērā 

pēc nodokļu nomaksas no Liepas kultūras nama budžeta līdzekļiem. 

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

 

33. 

Par  līdzdalības maksājuma noteikšanu bērnu deju kolektīvam “Tūgadiņš” 

(ziņo: S.Orehova, izsakās: E.Stapulone, D.Kalniņa, A.Broka) 

 

Dome izskata Priekuļu kultūras nama direktores Ingas Kraftes 2017.gada 14.septembra 

(reģ. 14.09.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1918) iesniegumu par dalības maksas 

noteikšanu deju kolektīvā “Tūgadiņš”. 

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

21.panta 14.punkta g apakšpunktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2017.gada 18.oktobra (protokols Nr.12, p.1) atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, 

Jānis Ročāns, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – 1 (Anna Broka), 

ATTURAS – 1 (Māris Baltiņš), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt līdzdalības maksājumu Priekuļu novada bērnu deju kolektīva ”Tūgadiņš” 

dalībniekiem:  

1.1. EUR 1.00 mēnesī par katru Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētu 

dalībnieku; 

1.2. EUR 2.00 mēnesī par katru  citu novadu administratīvajās teritorijās deklarētu 

dalībnieku. 

2. Uzdot Priekuļu kultūras nama direktorei I.Kraftei izstrādāt kārtību par līdzmaksājumu 

noteikšanu visiem Priekuļu novada pašvaldības finansētiem pašdarbības kolektīvu dalībniekiem. 

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

 

34. 

Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 2017.gadā 
 (ziņo: I.Fogele, izsakās: E.Stapulone, D.Kalniņa, S.Orehova, E.Šīrante, A.Tīdemanis)  

Priekuļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste I.Fogele iepazīstina domes 

deputātus ar Priekuļu novada 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 99.gadadienu. 

Deputāte Anna Broka plkst.18:40 atstāj domes sēdes telpas. 

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 

9.gadadienu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, 

Baiba Karlsberga, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Dace Kalniņa, 

Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
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1.Piešķirt Priekuļu novada atzinības rakstus šādām apbalvošanai izvirzītajām 

kandidatūrām:  

1.1. Mārai Juzupai - Goda novadnieks; 

1.2. Inese Lāce - Gada cilvēks izglītībā un zinātnē; 

1.3. Benitai Sausiņai - Gada cilvēks kultūrā; 

1.4. Aldis Zilveris – Gada cilvēks uzņēmējdarbībā; 

1.5. Tamāra Kurzemniece - Gada cilvēks sociālā vidē. 

2.Mārai Juzupai izmaksāt naudas balvu EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) apmērā 

(pēc nodokļu samaksas).  

3.Šī lēmuma 1.punkta 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. apakšpunktā minētajām kandidatūrām izmaksāt 

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

nominācijai.  

4.Šī lēmuma 1.punktā minētajām kandidatūrām apbalvojumus pasniegt Priekuļos 

2017.gada 18.novembrī. 

 

Sēdi beidz plkst.18:50 

 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    I.Ville 

 


