
 
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 

 

2013.gada 12.septembrī         Nr.13 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Domes priekšsēdētājas M.Juzupas un izpilddirektora F.Puņeiko informācija par iepriekšējo 

periodu. 

2. Informācija par Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 2013.gada I pusgadā.  

3. Par brīvpusdienām Priekuļu novada izglītības iestāžu 3.-5.klašu izglītojamajiem.  

4. Par grozījumu Priekuļu novada Sociālā dienesta Darba kārtības noteikumos apstiprināšanu.   

5. Par specializētā autotransporta pakalpojumu apmaksu [….]nokļūšanai izglītības iestādē un 

atpakaļ dzīvesvietā. 

6. Par specializētā autotransporta pakalpojumu apmaksu [….] nokļūšanai izglītības iestādē un 

atpakaļ dzīvesvietā. 

7. Par specializētā autotransporta pakalpojumu apmaksu [….]nokļūšanai izglītības iestādē un 

atpakaļ dzīvesvietā. 

8. Par specializētā autotransporta pakalpojumu apmaksu [….]nokļūšanai izglītības iestādē un 

atpakaļ dzīvesvietā.  

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

10. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

11. Par jaunu nosaukumu „Rietumi” un „Laukvidi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma „[….]”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

13. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M.Juzupai.  

14. Par sadzīves atkritumu izvešanas maksas aprēķināšanas kārtības maiņu. 

15. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu. 

16. Iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamās telpas nomas līguma pagarināšanu. 

17. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 8A, Priekuļos, atsavināšanu. 

18. Biedrības „Cēsu prospekts 11” iesnieguma izskatīšana.  

19. Noteikumu par izglītojamo skaitu Priekuļu novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās 

apstiprināšanu. 

20. Par [….]uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

21. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu [….]. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 
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Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Dita Sloka,  Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

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

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 

Inita Jansone   –juriste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 

Elita Rancāne  –Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Elija Latko – slimības dēļ. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem punktiem: 

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „[….]” un „[….]”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā.  

23. Par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 15.p), par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Veselavas pagastā, atzīšanu par daļēji spēku 

zaudējušu. 

24. Par pašvaldības dzīvokļiem Parka ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

25. Par ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas 

un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/028 

realizācijas gaitu.  

26. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselavas skolas ēku jumtu remonta darbiem. 

27. Iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu avārijas situācijas novēršanai.  

28. Par Eduarda Veidenbauma, Jāņa Maižīša un Pļavas ielu, Liepā, apgaismojuma ierīkošanu. 

29. [….]iesnieguma izskatīšanu. 

30. [….]iesnieguma izskatīšanu. 

31. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodošanu Cēsu pilsētas SIA „Vinda”. 

32. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Priekuļu 

novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam". 

 

Atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

 Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildus iekļautajiem jautājumiem. 
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1. 
Domes priekšsēdētājas M.Juzupas un izpilddirektora F.Puņeiko informācija par 

iepriekšējo periodu 
(ziņo: M.Juzupa, F.Puņeiko) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar priekšsēdētājas M. Juzupas un izpilddirektora 

F. Puņeiko sniegto informāciju par iepriekšējā pārskata periodā paveiktajiem darbiem. 

2. Priekšsēdētāja un izpilddirektors atbild uz deputātu jautājumiem.  

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 

2. 
Informācija par Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 2013.gada I 

pusgadā  
(ziņo: I.Rumba, izsakās: F.Puņeiko, A,.Rancāns, G.Sabulis, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilzīte Rumba 

informē par Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 2013.gada I pusgadā. 

I.Rumba atbild uz deputātu jautājumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības 

2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Priekuļu novada pašvaldības nolikums” 23.punkta 

23.8.apakšpunktu un pamatojoties uz Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 

11.septembra (protokols Nr.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

Pieņemt zināšanai  Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi līdz 1.jūlijam. 

3. 

Par brīvpusdienām Priekuļu novada izglītības iestāžu 3.-5.klašu izglītojamajiem  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome uzklausa Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju I.Rumbu par iespēju 

apmaksāt pusdienas visiem Priekuļu novada izglītojamajiem no 3.- 5.klasei līdz 

2013./2014.mācību gada beigām.  

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

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 

28.decembra noteikumiemi Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā 

paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.850) 7.punktu un 

Finanšu komitejas 2013.gada 11.septembra atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot, PAR -14 

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

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

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

nolemj: 

1. Ar 2013.gada 1.septembri apmaksāt pusdienas visiem Priekuļu novada pašvaldības 

izglītības iestāžu 3. - 5.klašu izglītojamajiem līdz 2013./2014.mācību gada beigām. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumu 

„Par brīvpusdienām Priekuļu novada izglītības iestāžu 3.-5.klašu izglītojamajiem” (protokols 

Nr.20, p.35.). 
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4. 

Par grozījumu Priekuļu novada Sociālā dienesta Darba kārtības noteikumos 

apstiprināšanu 

(ziņo. E.Rancāne) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Sociālā dienesta vadītājas E.Rancānes ierosinājumu 

izdarīt grozījumus Priekuļu novada Sociālā dienesta Darba kārtības noteikumos  (apstiprināti 

Priekuļu novada domes 2010.gada 14.janvāra sēdē, protokols Nr.1, p.20), jo noteikumu 

VI.nodaļas un VII.nodaļas esošā redakcija neatbilst Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 

30.jūlija domes sēdē  (protokols Nr.5,p.8) apstiprinātā Priekuļu novada Sociālā dienesta 

nolikuma 23.punktam. 

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

41.panta 2.punktu, un ņemot vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas 2013.gada 28.augusta 

atzinumu (protokols Nr.4., p.3.), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

Izdarīt Priekuļu novada Sociālā dienesta Darba kārtības noteikumos (apstiprināts Priekuļu 

novada domes 2010.gada 14.janvāra sēdē, protokols Nr.1, p.20), turpmāk tekstā  - noteikumi, 

šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu  44.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„ 44. Dienesta un tā struktūrvienībās darba laiku un apmeklētāju pieņemšanas laiku 

nosaka Dienesta vadītājs.” 

2. Izslēgt  noteikumu 45.punktu. 

3. Izteikt noteikumu  49.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„49. Dienesta un tā struktūrvienībās darbinieku darba pārtraukuma laikus nosaka 

Dienesta vadītājs.” 

 

5.   

Par specializētā autotransporta pakalpojumu apmaksu [….]nokļūšanai izglītības 

iestādē un atpakaļ dzīvesvietā 

(ziņo. E.Rancāne, izsakās G.Sabulis) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], deklarēta dzīvesvieta [….], 

2013. gada 16.augusta Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegto iesniegumu, reģ. Nr.1-18/L-

685, ar lūgumu nodrošināt transportu viņas meitas, [….], nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ 

dzīvesvietā, jo [….] nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. 

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

15.panta 4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 12. un 

14.punktu, un ņemot vērā [….]īpašo nepieciešamību apgūt speciālo izglītības programmu un 

izmantot specializēto transportu pārvietošanās vajadzībām, kā arī ņemot vērā Sociālo lietu 

jautājumu komitejas 2013.gada 28.augusta atzinumu (protokols Nr.4. p.2.1), atklāti balsojot, 

PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Nodrošināt transportu [….], personas kods [….], deklarētā dzīvesvieta [….], 

nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā no 2013.gada 2.septembra līdz 

2013./2014.mācību gada beigām, jo bērna veselības stāvokļa dēļ nav iespējams izmantot 

sabiedrisko transportu.  
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2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt līgumu ar Cēsu novada 

pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” par specializētā autotransporta pakalpojumu 

nodrošināšanu. 

3. Saskaņā ar noslēgto līgumu veikt apmaksu par specializētā autotransporta pakalpojumu 

no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem skolēnu pārvadājumiem. 

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

 

6. 

Par specializētā autotransporta pakalpojumu apmaksu [….]nokļūšanai izglītības 

iestādē un atpakaļ dzīvesvietā 

(ziņo. E.Rancāne) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], deklarēta dzīvesvieta [….], 

2013.gada 27.augustā Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegto iesniegumu, reģ. Nr.1-18/P 

309, ar lūgumu nodrošināt transportu viņas meitas, [….], personas kods [….], nokļūšanai 

izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, jo [….] nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. 

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

15.panta 4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 12. un 

14.punktu, un ņemot vērā  [….] īpašo nepieciešamību izmantot specializēto transportu 

pārvietošanās vajadzībām, kā arī ņemot vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas 2013.gada 

28.augusta atzinumu (protokols Nr.4., p.2.2), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Nodrošināt transportu [….], personas kods [….], deklarētā dzīvesvieta [….], 

nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā no 2013.gada 2.septembra līdz 2013./2014. 

mācību gada beigām, jo bērna veselības stāvokļa dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko 

transportu.  

2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt līgumu ar Cēsu novada 

pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” par specializētā autotransporta pakalpojumu 

nodrošināšanu. 

3. Saskaņā ar noslēgto līgumu veikt apmaksu par specializētā autotransporta pakalpojumu 

no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem skolēnu pārvadājumiem. 

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

 

7. 

Par specializētā autotransporta pakalpojumu apmaksu [….]nokļūšanai izglītības 

iestādē un atpakaļ dzīvesvietā 

(ziņo. E.Rancāne) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], deklarēta dzīvesvieta [….], 

2013.gada 27.augustā Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegto iesniegumu, reģ. Nr.1-18/P 

308, ar lūgumu nodrošināt transportu viņas dēlam, [….], personas [….], nokļūšanai izglītības 

iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, jo [….] nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. 

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

15.panta 4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 12. un 

14.punktu, un ņemot vērā  [….]īpašo nepieciešamību apgūt speciālo izglītības programmu, kā arī 

ņemot vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas 2013.gada 28.augusta atzinumu (protokols Nr. 

Nr.4., p.2.3.), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodrošināt transportu [….], personas kods [….], deklarētā dzīvesvieta [….], 

nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā no 2013.gada 2.septembra līdz 2013./2014. 

mācību gada beigām, jo bērna veselības stāvokļa dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko 

transportu.  

2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt līgumu ar Cēsu novada 

pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” par specializētā autotransporta pakalpojumu 

nodrošināšanu. 

3. Saskaņā ar noslēgto līgumu veikt apmaksu par specializētā autotransporta pakalpojumu 

no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem skolēnu pārvadājumiem. 

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

 

8. 

Par specializētā autotransporta pakalpojumu apmaksu [….]nokļūšanai izglītības 

iestādē un atpakaļ dzīvesvietā 

(ziņo. E.Rancāne) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], deklarēta dzīvesvieta [….], 

2013. gada 23.augustā Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegto iesniegumu, reģ. Nr.1-18/P 

306, ar lūgumu nodrošināt transportu viņa meitas, [….], personas kods [….], nokļūšanai 

izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, jo [….] nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. 

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

15.panta 4.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu un Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 12. un 

14.punktu, un ņemot vērā [….]īpašo nepieciešamību apgūt speciālo izglītības programmu un 

izmantot specializēto transportu pārvietošanās vajadzībām, kā arī ņemot vērā Sociālo lietu 

jautājumu komitejas 2013.gada 28.augusta atzinumu (protokols Nr.4., p. 2.4.), atklāti balsojot, 

PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Nodrošināt transportu [….], personas kods: [….], deklarētā dzīvesvieta [….], 

nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā no 2013.gada 2.septembra līdz 2013./2014. 

mācību gada beigām, jo bērna veselības stāvokļa dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko 

transportu.  

2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt līgumu ar Raiskuma 

internātpamatskolu – rehabilitācijas centru par specializētā autotransporta pakalpojumu 

nodrošināšanu. 

3. Saskaņā ar noslēgto līgumu veikt apmaksu par specializētā autotransporta pakalpojumu 

no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem skolēnu pārvadājumiem. 

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

 

9. 

[….]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo. I.Eberharde, izsakās: I.Jansone, D.Sloka, G.Zicāns, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….]2013.gada 5.septembra iesniegumu (reģ.05.09.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā R-699)  par zemes nomas līguma slēgšanu. 

[….]vēlas nomāt pašvaldībai īpašumā esošo zemi „[….]” 1.2904 ha platībā (kadastra Nr. 

[….]) zirgu ganību vajadzībām un noslēgt zemes nomas līgumu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -

14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

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

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

nolemj:  
1. Iznomāt [….], deklarētā dzīvesvieta [….], pašvaldībai īpašumā esošo zemi ar kadastra 

Nr.[….]1.2904ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 1 gads. 

3. Zemes nomas līgumā paredzēt sekojošus papildus nosacījumus: 

3.1. nomnieks zemes gabalam ierīko nožogojumu; 

3.2. ja Nomnieks ierīkojis nožogojumu, viņam ir tiesības uz līguma termiņa  

pagarinājumu uz ilgāku termiņu. 

4. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

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

lēmuma paziņošanas dienas [….]. 

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

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

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

  

10. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo. J.Pētersons) 

 

Dome izskata SIA „Mērnieks MMR”, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8-313, Cēsīs, 

Cēsu novadā, 2013.gada 6.septembra rakstu (reģ. 06.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.1239) par zemes ierīcības projekta izstrādes apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tehniķu 

ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

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

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

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 4, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. [….]), saskaņā ar kuru no zemes vienības 

tiek atdalīti divi zemes gabali. 

2. Atdalītajai zemes vienībai (Nr.2 zemes ierīcības projektā) un nedzīvojamai ēkai ar 

kad.apz.4272 007 0169 002 uz tā, apstiprināt adresi Tehniķu ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 1.36ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūves zeme (0901). 

3. Atdalītajai zemes vienībai (Nr.3 zemes ierīcības projektā), apstiprināt nosaukumu 

Izmēģinātāju iela, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 
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3.1. atdalītā zemes gabala platība 0.14ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

3.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam (Nr.1 zemes ierīcības projektā), sastāvošam no 

zemes gabala un septiņām nedzīvojamām ēkām uz tā, saglabāt adresi Tehniķu ielā 4, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

11. 

Par jaunu nosaukumu – „Rietumi” un „Laukvidi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo. J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], dzīvojoša [….], kuru pamatojoties uz pilnvaru 

Nr.325 pārstāv [….], dzīvo [….], 2013.gada 23.augusta iesniegumu (reģ. 26.08.2013. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.P-628) par jaunu nosaukumu apstiprināšanu zemes gabaliem ar kadastra 

Nr.[….]un Nr.[….], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Mārsnēnu pagastā ar kadastra Nr.[….], 

sastāvošam no zemes gabala (1,6ha), apstiprināt jaunu nosaukumu „Rietumi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

2.  Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Mārsnēnu pagastā ar kadastra Nr.[….], 

sastāvošam no zemes gabala (1,7ha), apstiprināt jaunu nosaukumu „Laukvidi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

3. Nekustamajiem īpašumiem „Rietumi” un „Laukvidi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, noteikt gabala lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101). 

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

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „[….]”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo. J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], dzīvojošas [….], 2013.gada 28.augusta iesniegumu 

(reģ. 28.08.2013.Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-640) par nekustamā īpašuma „[….]”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[….]) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas  

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „[….]”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[….]), neapbūvētu zemes gabalu ar kad.Nr.[….]2.5ha platībā. 

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

gabala ar kad.Nr.[….], apstiprināt jaunu nosaukumu „Mežmaliņa”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 2.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, diviem zemes gabaliem (kad.apz.[….] un 

[….]), dzīvojamās mājas un četrām nedzīvojamām ēkām, saglabājas nosaukums „[….]”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 16.7ha; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgi. 

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

 

13. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada 

domes priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2013.gada 12.septembra 

iesniegumu (reģ. 12.09.2013.  Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-689) par atvaļinājuma 

piešķiršanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma (apstiprināts Priekuļu 

novada pašvaldības domes 2010.gada 17.decembra sēdē, protokols Nr.20) 3.5.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

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

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Māra Juzupa),  

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai ikgadējo atvaļinājumu 8 

(astoņas) kalendārās dienas no 2013.gada 30.septembra līdz 2013.gada 7.oktobrim ieskaitot par 

periodu no 2012.gada 2.jūlija līdz 2013.gada 1.jūlijam. 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas M.Juzupas atvaļinājuma laikā veikt domes priekšsēdētāja darba pienākumus. 

3. Noteikt A.Tīdemanim samaksu par faktiski nostrādātajām stundām priekšsēdētājas 

atvaļinājuma laikā, nosakot stundas likmi 90% apmērā no priekšsēdētājas mēnešalgas stundas 

likmes.  

 

14. 

Par sadzīves atkritumu izvešanas maksas aprēķināšanas kārtības maiņu 

(ziņo. V.Dambe, izsakās: F.Puņeiko, A.Rancāns, J.Sukaruks, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par sadzīves atkritumu izvešanas maksas aprēķināšanas kārtības 

maiņu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Priekuļu ciemā. 
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Domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs V.Dambe informē, ka šobrīd 

pamatojoties uz 2011.gada 1.decembra Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumu ”Par 

sadzīves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu vienam Priekuļu ciema iedzīvotājam” 

(protokols Nr.20, p.2). Priekuļu ciemā par atkritumu izvešanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

maksa par sadzīves atkritumu izvešanu noteikta Ls 1,45 (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

vienai personai mēnesī. 

 Tā kā SIA ZAAO ir Priekuļu ciema teritorijā ir izvietojusi ECO konteinerus stikla un 

plastmasas savākšanai, lai stimulētu iedzīvotājus šķirot atkritumus, ir ekonomiski pamatots 

priekšlikums mainīt atkritumu izvešanas maksas noteikšanas kārtību no fiksētas maksas uz 

maksu par faktiski saņemto pakalpojumu, t.i par faktiski izvestajiem atkritumiem. 

Sadarbībā ar SIA „ZAAO” tiks precizēta kārtība par atkritumu izvešanu, procesā aktīvāk 

iesaistot sētniekus un māju vecākos. ZAAO apņēmusies veikt pasākumus, lai uzlabotu sētnieku 

darbu atkritumu laukumu apsaimniekošanā.  

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

21.panta 14.panta e apakšpunktu un Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 9.septembra 

atzinumu (protokols Nr.7, p.7), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

Veikt Priekuļu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem 

sadzīves atkritumu izvešanas maksas aprēķināšanas kārtības maiņu no noteiktas maksas uz 

maksu par faktiski izvestajiem atkritumiem iepriekšējā mēnesī pēc SIA „ZAAO” tarifiem. 

 

15. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu 

(ziņo. V.Dambe, izsakās: F.Puņeiko, A.Rancāns, J.Sukaruks, M.Juzupa) 

 

Domes izskata SIA „ZAAO” 2013.gada 4.septembra vēstuli Nr.5-4/387 par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu ar lūgumu pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu ar sabiedrību par 

sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā.  

Domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs V.Dambe informē, ka SIA 

„ZAAO” vēstuli izskatīja 2013.gada 9.septembra Tautsaimniecības komitejas sēdē un piekrita 

slēgt līgumu ar SIA „ZAAO” par atkritumu apsaimniekošanu. 

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

15.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā 

atrodas dzīvojamais fonds, Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 9.septembra atzinumu 

(protokols Nr.7, p.1.), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

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

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

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

1. Slēgt ar SIA „ZAAO” līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. (Līguma projekts 

pielikumā) 

2. Noteikt līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Pilnvarot Priekuļu novada domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt līgumu. 
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16.  

Iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamās telpas nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo. V.Dambe) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….]2013.gada 29.jūlija iesniegumu (reģ. 05.09.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-668) par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. 

Nomas līgumu nepieciešams pagarināt, lai nomātajās telpās varētu veikt remontdarbus un 

nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumus atbilstošas kvalitātes telpās. 

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 otro daļu un Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 9.septembra atzinumu 

(protokols Nr.7, p.8), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Jānis Briģis, Gunārs Dumbris, 

Svetlana Feoktistova, Jānis Mičulis, Andis Malējs, Elija Latko,  Valters Dambe, Aigars 

Labrencis,  Aivars Tīdemanis, Maira Apsīte, Aivars Kalnietis, Aldis Zilveris, Gunta Jonaite), 

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

1. Līdz 2017.gada 31.decembrim pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar [….] par 

neapdzīvojamo telpu 14,1 kvm platībā [….], Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-

4126, lietošanu kosmetologa kabineta vajadzībām.  

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

 

17. 

Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 8A, Priekuļos, atsavināšanu 

(ziņo. V.Dambe) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], deklarētā dzīvesvieta – [….], 2013.gada 2.septembra 

iesniegumu (reģ. 02.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.N-657) ar lūgumu rast iespēju 

iegādāties nedzīvojamo telpu Nr.5 Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Raiņa ielā 8A, kas atrodas 

blakus viņa dzīvoklim. 

Nedzīvojamā telpa nevienai personai nav iznomāta, nav nepieciešama pašvaldībai tās 

funkciju realizēšanai. 

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

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

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

pirmo daļu, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 9.septembra 

atzinumu (protokols Nr.7, p.2.), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Nodot atsavināšanai Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

nedzīvojamo telpu Nr.5, kas atrodas Raiņa ielā 8A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.   

2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. 

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

budžetā. 

4. Informēt [….]par pieņemto lēmumu. 

 

18. 

Biedrības „Cēsu prospekts 11” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo. V.Dambe, izsakās: F.Puņeiko, G.Sabulis, M.Juzupa) 

 

Dome izskata biedrības „Cēsu prospekts 11” valdes locekļa Aivara Švēdera 2013.gada 

29.augusta iesniegumu (reģ. 29.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1201) par dzīvojamās 

mājas Cēsu prospektā 11, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apsaimniekošanas 
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funkciju nodošanu biedrībai. Biedrība lūdz komunālo un apsaimniekošanas aprēķinus un to 

nogādi dzīvokļa īpašniekiem turpināt pašvaldībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma 5.panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 1.punktu un 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 9.septembra atzinumu (protokols 

Nr.7, p.9), atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 
1. Pārtraukt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu prospektā ielā 11, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apsaimniekošanu. 

2. Nodot dzīvojamās mājas Cēsu prospektā 11, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības biedrībai „Cēsu prospekts 11”.  

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Cēsu prospekts 11” par komunālo maksājumu un 

apsaimniekošanas izmaksu aprēķinu un rēķinu piegādes pakalpojuma sniegšanu dzīvokļu 

īpašniekiem vai īrniekiem. 

4. Izveidot dzīvojamās mājas Cēsu prospektā 11, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, nodošanas komisiju šādā sastāvā: 

Fjodors Puņeiko – pašvaldības izpilddirektors; 

Marija Eglone – Namu pārvaldes ēku un apsaimniekošanas teritorijas pārzine; 

Māris Blūms – Komunālās saimniecības nodaļas mēriekārtu uzraudzības speciālists. 

 

19. 

Noteikumu par minimālo un maksimālo  izglītojamo skaitu Priekuļu novada izglītības 

iestāžu pirmsskolas grupās apstiprināšana 

(ziņo. E.Stapulone, izsakās: I.Jansone, S.Orehova, M.Juzupa) 

 

Domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Stapulone 

informē, ka Izglītības, kultūras un sporta  komitejā izskatīts Priekuļu pirmsskolas izglītības 

iestādes „Mežmaliņa” vadītājas iesniegums ar lūgumu palielināt bērnu skaitu 1,5 līdz 2 gadu 

vecuma grupiņā no 18-20. 

Šajā sakarā ir nepieciešams apstiprināt noteikumus par minimālo un maksimālo 

izglītojamo skaitu Priekuļu novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo 

daļu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 12.septembra 

atzinumu (protokols Nr.11), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

Apstiprināt noteikumus par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Priekuļu novada 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās. (Noteikumi pielikumā) 

 

20. 

Par [….]uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo. E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 16.augusta 

iesniegumu (reģ.19.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-613) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz 

Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
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risināšanā Priekuļu novadā” 24., 29., 30., 31.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, 

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

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

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

apmaiņas kārtā ar Nr.5. 

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

 

21. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu [….] 

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

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 2.augusta 

iesniegumu (reģ.08.08.2013.Priekuļu novada pašvaldībā ar  Nr.K-580) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

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

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.5.punktu,  atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

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

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

novada dome nolemj: 

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

dzīvokļa [….], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 40,6 m
2
, kopējo 

platību 52,0 m
2  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu 

laiku. 

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

līdzekļiem. 

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

[….], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

 

 

22. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

„[….]” un „[….]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo. J.Pētersons) 

 

 Priekuļu pagasta padome izskata [….], dzīvo [….], un SIA „[….]”, juridiskā adrese [….], 

2013.gada 9.septembra iesniegumu (reģ. 09.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1250) par 

zemes ierīcības projekta izstrādes procedūras uzsākšanu, paredzot grozīt nekustamo īpašumu 

„[….]” (kad.Nr.[….]) un „[….]” (kad.Nr.[….]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izveidojot 

zemes gabalus esošo ēku un būvju uzturēšanai, un atdalot citiem nekustamajiem īpašumiem 

pievienojamas zemes vienības.  
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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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

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

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

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

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem „[….]” 

(kad.Nr.[….]) un „[….]” (kad.Nr.[….]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, paredzot atdalīt no 

tiem apbūvētus zemes gabalus, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus, un zemes vienības, 

kuras pievienojamas citiem nekustamajiem īpašumiem; 

2. No nekustamā īpašuma „[….]” (kad.Nr.[….]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

paredzēt: 

2.1. atdalīt, SIA „[….]” piederošo, nedzīvojamo ēku ar kad.apz.[….] un kad.apz.[….] 

uzturēšanai nepieciešamo zemes gabalu, un pievienot to nekustamajam īpašumam 

„[….]” (kad.Nr.[….]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Orientējošā zemes gabala 

platība 0.97ha; 

2.2. atdalīt no zemes vienības zemes gabalu, uz kura atrodas piebraucamais ceļš uz 

blakus esošo īpašumu, un pievienot to nekustamajam īpašumam „[….]” 

(kad.Nr.[….]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Orientējošā zemes gabala platība 

0.02ha; 

3. No nekustamā īpašuma „[….]” (kad.Nr.[….]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

ietilpstošās zemes vienības ar kad.apz.[….]paredzēt: 

3.1. atdalīt, SIA „[….]” piederošās, nedzīvojamās ēkas ar kad.apz.[….] uzturēšanai 

nepieciešamo zemes gabalu, un pievienot to nekustamajam īpašumam „[….]” 

(kad.Nr.[….]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Orientējošā zemes gabala platība 

0.02ha; 

3.2. atdalīt, SIA „[….]” piederošo, būvju – artēziskās akas ar dziļurbumu 80m un 

ūdenstorņa ar kubatūru 15kbm uzturēšanai un piekļūšanai nepieciešamo zemes 

gabalu. Orientējošā zemes gabala platība 0.04; 

3.3. nodalīt zemes vienību esošā, SIA „[….]” izbūvētā ceļa uzturēšanai (ceļa nodalījuma 

joslas platums 10.00m). Orientējošā zemes gabala platība 0.15; 

3.4. atdalīt no zemes vienības zemes gabalu, uz kura atrodas piebraucamais ceļš uz 

blakus esošo īpašumu, un pievienot to nekustamajam īpašumam „[….]” 

(kad.Nr.[….]), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Orientējošā zemes gabala platība 

0.2ha; 

3.5. atlikušo zemes gabala daļu (gar pašvaldības autoceļu A5) sadalīt divās neapbūvētās 

zemes vienībās, abās pusēs ūdenstornim un artēziskajam urbumam piekrītošajai 

zemes vienībai. Zemes gabalu platību precizēt zemes ierīcības projekta izstrādes 

gaitā; 

4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

4.1. precizēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

4.3. nodrošināt piekļūšanu jaunizveidotajiem nekustamiem īpašumiem no esošiem 

ceļiem; 

4.4. atdalītajiem, nekustamiem īpašumiem paredzēt jaunas adreses, kuras apstiprina 

vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. Respektēt esošos nosaukumus un 

esošās, ēkām apstiprinātās adreses; 

4.5. nekustamā īpašuma lietošanas mērķus jaunizveidotajiem nekustamiem īpašumiem 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 
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5. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.11 uz divām lapām. 

 

23. 

Par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma 

(prot.Nr.18, 15.p), par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Priekuļu novada Veselavas pagastā, atzīšanu par daļēji spēku zaudējušu 

(ziņo. J.Pētersons, izsakās: I.Eberharde, G.Sabulis) 

 

Novada dome izskata [….], dzīvo [….], 2013.gada 9.septembra iesniegumu (reģ. 

09.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-675) par Priekuļu novada domes 2010.gada 

11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 15.p), par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu 

novada Veselavas pagastā, atzīšanu par daļēji spēku zaudējušu. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

Cēsu rajona, Veselavas pagasta Zemes komisija 1998.gada 2.janvārī ir pieņēmusi 

lēmumu Nr.141, saskaņā ar kuru, [….] ir atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz nekustamajam 

īpašumam „[….]”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekrītošo zemes gabalu. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma 

(prot.Nr.18, 15.p), par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Veselavas pagastā, 

2.punktu par zemes gabala „[….]”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.apz.[….]) 

piekritību valstij.  

2. Lēmumu nosūtīt [….], [….], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

24.  

Par pašvaldības dzīvokļiem Parka ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

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

 

Novada dome izskata jautājumu par pašvaldības dzīvokļu Nr.2, Nr.5 un Nr.6, kas atrodas 

Priekuļos Parka ielā 4, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.   

Priekuļu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs J.Pētersons sniedz informāciju par 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Priekuļos, Parka ielā 4.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir 3 dzīvokļu īpašumi, kuri piekrīt pašvaldībai. 

Pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Dzīvokļi ir izīrēti. 

Apsekojot objektus dabā, konstatēts, ka faktiskais dzīvokļu Nr. 5 un Nr.6 plānojums 

neatbilst VZD kadastrālās uzmērīšanas datiem. Lai aktualizētu dzīvokļu kadastrālās uzmērīšanas 

datus, nepieciešams izstrādāt dzīvokļu īpašumu vienkāršotās renovācijas projektus, izgatavot 

dzīvokļu īpašumu kadastrālās uzmērīšanas lietas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” IV nodaļu, atklāti balsojot, PAR -

14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

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

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

nolemj: 

1. Izstrādāt pašvaldības dzīvokļiem Nr.5 un Nr.6 Priekuļos, Parka ielā 4 vienkāršotās 

renovācijas projektus. 

2. Nostiprināt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokļu Nr.2, Nr.5, Nr.6  Parka ielā 

4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma tiesības. 
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25. 

Par ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana 

pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā”  

Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/028 realizācijas gaitu 

(ziņo. E.Rancāne, izsakās: G.Sabulis, M.Juzupa) 

 

  Sociālā dienesta vadītāja Elita Rancāne informē par projekta „Sociālās rehabilitācijas 

programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu novadā” 

Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/028 realizēšanas gaitu:  

1. Šobrīd projekta aktivitātēs piedalās pamatā  trešās un ceturtās projekta kārtas dalībnieki. 

Pavisam projektā līdz 31.08.2013. bija iesaistīti 75 novada iedzīvotāji. No tiem sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu pavisam saņēmuši un dalību programmā pabeiguši 49 cilvēki. 

2.  Augustā tika pabeigta  projekta ceturtās kārtas mērķa grupas dalībnieku apzināšana un 

atlase, kā arī nokomplektēta šī grupa. Veikta mērķa grupas dalībnieku vajadzību, spēju un 

prasmju novērtēšana, izstrādāti individuālie sociālās rehabilitācijas plāni, noslēgti līgumi un 

pieņemti lēmumi par pakalpojumu saņemšanu. 2.septembrī notika projekta aktivitāšu 

atklāšanas pasākums, un 25 novada ļaudis (t.sk. 10 pirmspensijas vecuma personas) 

pakāpeniski, atbilstoši individuālajiem plāniem, tiek iesaistīti projekta aktivitātēs. Līdz ar to 

pavisam projektā pakalpojumu saņemšanā no projekta sākuma ir iesaistījušies 100 cilvēki, 

kā tas projektā bija paredzēts.  

3. Projekta aktivitāšu nodarbības notiek saskaņā ar nodarbību laika grafiku, izstrādāto 

programmu, un atbilstoši izstrādātajam individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam. 

Projekta dalībnieki tiek ēdināti projekta norises vietā. Lai projekta dalībnieki varētu nokļūt 

no savas dzīvesvietas uz projekta norises vietu un atpakaļ, noslēgti automašīnu 

patapinājuma līgumi ar projekta dalībniekiem, kā arī tiek izmantots Sociālā dienesta rīcībā 

esošais autotransports. Kultūras pasākumu un tematisko pasākumu apmeklēšanai tiek 

izmantots pašvaldības rīcībā esošie autobusi.  (Pielikumā projektā īstenoto aktivitāšu 

ietvaros sasniegtie rezultāti). 

4. 14.jūnijā beidzās apmācību semināra cikls „Terapeitiskās metodes un īslaicīgās tehnikas 

darbā ar mērķa grupu” projekta īstenošanas speciālistiem un sociālā dienesta darbiniekiem, 

atbilstoši  saskaņotajai apmācību semināru programmai. Apmācību semināru kurss  bija 64 

stundas, piedalījās 10 projekta īstenošanas speciālisti un tie sociālā dienesta darbinieki, kuru 

klientu lokā ir pirmspensijas un pensijas vecuma personas. Apmācību ietvaros darbinieki 

ieguva zināšanas par uzvedības traucējumiem, emocionālās inteleģences plašpielietojumu, 

par radošo risinājumu meklēšanu problēmu risināšanā, motivējošas intervijas veikšanā, 

sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē un  trenēja  komunikācijas prasmes. Tā bija vērtīga 

praktiskā pieredze darbiniekiem. 

5. Projekta īstenošanā iesaistītajiem sociālā darba speciālistiem reizi mēnesī tiek nodrošināta 

supervīzija, kurās darbinieki var saņemt psiholoģisku, izglītojošu un organizatorisku atbalstu 

un palīdzību.  

6. Reizi mēnesī projekta īstenošanas personāla un projekta vadības komandas sanāksmēs 

speciālisti apmainās ar informāciju par projekta īstenošanu un risina citus svarīgus 

jautājumus. Reizi mēnesī projekta Vadības Komiteja un projekta vadības komanda tiekas, 

lai apspriestu projekta realizācijas gaitu un risinātu dažādus jautājumus efektīgai projekta 

realizēšanai. Reizi divos mēnešos notiek  projekta vadības komandas tikšanās ar projekta 

mērķa grupas dalībniekiem, lai sarunās noskaidrotu projekta dalībnieku apmierinātību ar 

projekta aktivitātēm un projekta organizāciju.  

7. 20.jūnijā, sadarbojoties ar pašvaldības iestāžu un struktūrvienību speciālistiem, tika 

organizētās projekta dalībniekiem Senioru sporta spēles. Spēlēs varēja piedalīties arī citi 

novada ļaudis vecumā no 55 gadiem. Pavisam spēlēs piedalījās 51 dalībnieks.  
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8. Tiek nodrošināta projekta publicitāte, ievietojot informāciju par projektu novada mājas lapā 

un  informatīvajā izdevumā. 

9. Realizētā sociālās rehabilitācijas programma ir efektīva un nodrošina projekta mērķa 

sasniegšanu. Tā nodrošina projektā paredzēto aktivitāšu kopuma realizēšanu saskaņā ar 

izstrādāto sociālās rehabilitācijas programmu un atbilstoši katram mērķa grupas dalībniekam 

izstrādātajam individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam, kurā iekļautas  tās programmā 

paredzētās aktivitātes, kas visefektīvāk nodrošina rehabilitācijas mērķa sasniegšanu. 

10. Projekta īstenošanas speciālistu komandas darba holistiskā pieeja rada integrētu skatījumu uz 

problēmu, un attiecīgi, uz tās risinājumu, un ļauj kvalitatīvi risināt projekta dalībnieku 

problēmas, pilnveidot viņu sociālās un funkcionālās prasmes un veicina nodarbinātību un 

integrāciju vietējās sabiedrības dzīvē. 

11. Cilvēku iesaistīšanās un viņu pozitīvais vērtējums aktivitāšu norisei un sociālās rehabilitācijas 

programmas ietekmei uz viņu dzīves kvalitāti, liecina par to, ka sociālās rehabilitācijas 

programmas ieviešana ir efektīva un nodrošina mērķa sasniegšanu, un dot ievērojamu  un 

reālu ieguldījumu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, t.sk. apgūt kustēšanās prieku un 

padarīt veiklāku ikdienas soli, kas ir aktīvas novecošanas pamatā. 

12. Projekta dalībnieki ļoti atzinīgi novērtē projekta aktivitātes un reālo ieguvumu. Saņemot 

profesionālu sociālu un psiholoģisku atbalstu gan individuāli, gan izmantojot grupu darba 

formas, projekta dalībnieki var risināt savas sociālās problēmas, tiek aktivizēta viņu 

pašnoteikšanās, atgūta ticība savām spējām, mazināta vientulība, un cilvēki tiek rosināti 

pozitīvām pārmaiņām. Dalība fiziskajās aktivitātēs, uzlabo fiziskās un garīgās darbaspējas, 

palīdz atslābināties un gūt pozitīvas emocijas. 

13. Var atzīmēt jau pirmos projekta rezultātus: no 20 pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kuri 

iesaistījās projektā – 4 ir atraduši darbu, 1- pabeidza mācības NVA kursos, 1- iesaistījies 

profesionālajā rehabilitācijā.  

 

Projekta vadītāja Elita Rancāne paskaidro, ka projekta aktivitātes noris atbilstoši sociālās 

rehabilitācijas programmai, projektā paredzētajām aktivitātēm un  laika grafikam.   

 

Priekuļu novada dome, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

Pieņemt zināšanai E.Rancānes sniegto informāciju par  Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas un pensijas vecuma 

personām Priekuļu novadā” Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/028 realizācijas gaitu.  

 

 

26. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselavas skolas ēku jumtu remonta darbiem 

(ziņo. I.Rumba, izsakās: G.Zicāns, V.Dambe, M.Juzupa) 

 

 Dome izskata Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Amantova 2013.gada 26.augusta 

iesniegumu (reģ. 26.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-631) par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu Veselavas skolas ēkas skursteņu un jumta remonta darbiem. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 

2013.gada 9.septembra atzinumu (protokols Nr.7, p.4) un Finanšu komitejas 2013.gada 

11.septembra atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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 Piešķirt finansējumu Ls 426,24 (četri simti divdesmit seši lati un 24 santīmi)  apmērā 

Veselavas skolas ēkas skursteņu un jumta remontdarbu veikšanai. 

 

27. 

Iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu avārijas situācijas novēršanai 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Amantova 2013.gada 3.septembra 

iesniegumu (reģ. 03.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1224) par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu Veselavas muižas kungu mājas jumta remontam. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 

2013.gada 9.septembra atzinumu (protokols Nr.7, p.4) un Finanšu komitejas 2013.gada 

11.septembra atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

 Piešķirt finansējumu Ls 1686,11 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit seši lati un 11 

santīmi) apmērā Veselavas muižas kungu mājas „Viesturos”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, jumta remontdarbu veikšanai. 

 

28. 

Par Eduarda Veidenbauma, Jāņa Maižīša un Pļavas ielu, Liepā, apgaismojuma ierīkošanu 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: F.Puņeiko, A.Rancāns, V.Dambe, S.Orehova, M.Baltiņš, G.Zicāns, 

M.Juzupa) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Liepas pagasta iedzīvotāju 2013.gada 30.augusta 

iesniegumu (reģ. 02.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.E-659) par ielas apgaismojuma 

ierīkošanu un ielu segumu sakārtošanu Liepā Eduarda Veidenbauma, Pāvila Rozīša un Pļavas 

ielās. 

Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns informē, ka minētajās ielās notika 

ūdenssaimniecības projekts un darbi tika pabeigti iepriekšējā gada novembra mēnesī, kad ielu 

apgaismojumu praktiski ierīkot vairs nebija iespējams, kā arī šim mērķim budžetā nebija 

paredzēti līdzekļi. Šajā gadā bija plānots ierīkot apgaismojumu iepriekš minētajās ielās, bet 

sakarā ar to, ka nebija izstrādāts projekts, nebija zināma projekta izstrādes summa, 

apgaismojuma ierīkošanas darbi netika veikti. Pašlaik ir izstrādāts projekts. Tiks organizēts 

iepirkums un nākošā gada budžetā nepieciešams paredzēt līdzekļus apgaismojuma ierīkošanai.  

A.Rancāns atbild uz deputātu jautājumiem. 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa ierosina pie reizes sakārtot arī ielu segumu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. 2014.gada gada budžetā paredzēt līdzekļus ielu apgaismojuma ierīkošanai un ielu 

segumu sakārtošanai Liepā, Eduarda Veidenbauma, Pāvila Rozīša un Pļavas ielās. 

2. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam sagatavot atbildi uz Liepas 

pagasta iedzīvotāju iesniegumu par ielu apgaismojuma ierīkošanu. 

 

29. 

[….]iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: M.Juzupa) 
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Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 2.septembra iesniegumu (reģ.02.09.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.658)  ar lūgumu rast iespēju apmainīt [….] īrēto dzīvokli 

Priekuļos, [….]uz dzīvokli Priekuļos, [….]. 

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

14.panta 2.punktu, 77.pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 26.pantu un Priekuļu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu  Nr.6 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

17.1.p., atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piekrist īres tiesību maiņai un izīrēt [….]uz darba attiecību laiku dzīvokli Nr.[….], kas 

atrodas Priekuļos, [….]. 

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

 

30. 

[….]iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 30.augusta iesniegumu (reģ.30.08.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-651)  ar lūgumu rast iespēju apmainīt viņa īrēto dzīvokli 

Priekuļos, [….]uz dzīvokli Priekuļos, [….]. 

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

14.panta 2.punktu, 77.pantu, likumu „Par dzīvojamo telpu  īri” 26.pantu un Priekuļu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu  Nr.6 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

17.1.p., atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piekrist īres tiesību maiņai un izīrēt [….]uz darba attiecību laiku dzīvokli Nr. [….], kas 

atrodas Priekuļos, [….].  
2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

 

 

31. 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodošanu Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: F.Puņeiko) 

 

Dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora F.Puņeiko  informāciju 

par ūdensapgādi un kanalizācijas aizvadīšanu Dukuru ciematā. Šobrīd darbojas pašvaldības 

ūdens attīrīšanas iekārtas un paralēli testa režīmā līdz 1.oktobrim arī sūknē kanalizāciju Cēsu 

pilsētas kanalizācijas sistēmā. Lai Cēsu pilsētas SIA „Vinda” varētu pārņemt ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekuļu novada Dukuru ciematā, nepieciešams pieņemt 

lēmumu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 

2013.gada 19.augusta (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Piekrist ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekuļu pagasta 

Dukuru ciematā nodot Cēsu pilsētas  SIA „Vinda”. 

2. Nodot Cēsu novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības Priekuļu pagasta Dukuru 

ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.  
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32. 

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

novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam"  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba informē, 

ka sakarā ar finansu līdzekļu piešķiršanu Veselavas skolas ēkas skursteņu un jumta remonta 

darbiem un Veselavas muižas kungu mājas jumta remontdarbu veikšanai nepieciešams veikt 

grozījumiem 2013.gada pašvaldības pamatbudžetā. 

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 2013.gada 12.septembra lēmumu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselavas skolas ēku 

jumtu remonta darbiem” (protokols Nr.12, p.26) un 2013.gada 12.septembra lēmumu 

„Iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu avārijas situācijas novēršanai” (protokols Nr.12, 

p.27), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

pamatbudžetu 2013.gadam””.  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

Sēdi beidz plkst.17.30  

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


