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2015.gada 29.oktobrī          Nr.13 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.05 

 

Darba kārtība:  

1. Informācija par būvniecības normatīvā regulējuma ievērošanu. 

2. Par Liepas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. 

3. Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu. 

4. Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un sporta 

pasākumu atbalstam Priekuļu novadā. 

5. Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības un attīstības startēģijas 

2015. - 2020. gadam apstiprināšanu.  

6. Par Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda  Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” 

nolikuma apstiprināšanu. 

7. Par  Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” krājuma noteikumu apstiprināšanu. 

8. Par Mārsnēnu pamatskolas attīstības plāna apstiprināšanu. 

9. Par J.Mičuļa iesnieguma izskatīšanu. 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.Č. un E.Č. 

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.L. 

12. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „ Par dzīvokļa pabalstu 

pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ” 

apstiprināšanu. 

13. Par pašvaldības apbalvojuma „Pateicība” piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem. 

14. Par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu. 

15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.B. 

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.K., M.K. un A.I. 

17. Par SIA ,,OMR GROUP” iesnieguma izskatīšanu. 

18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.M. 

19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.H. 

20. Par V.B. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-31, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu pārdodot izsolē. 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-38, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu pārdodot izsolē. 

23. Par Priekuļu vidusskolas sporta zāles nomas maksas apstiprināšanu. 

24. Par novada autobusu nomas maksas noteikšanu. 

25. Par īres maksām pašvaldības dzīvokļos. 
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26. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 20.maija protokola Nr.9.p 8. „Priekuļu 

novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas Nolikums”. 

27. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

28. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par grozījumiem Priekuļu 

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

2015.gadam”” izdošanu. 

29. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā (prot.Nr.5, 5.p.). 

30. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai. 

31. Par nekustamā īpašuma „Šautuves”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 
32. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Ustupi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

33. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma (prot.Nr.12, 6.p) „Par jauna 

nosaukuma un adrešu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gala Mežciemi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

34. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību valstij. 

35. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Benči”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

36. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 2, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā.  

37. Par pašvaldības īpašuma Parka ielā 5, Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

38. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.V. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane 

 

Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.; 

Ainārs Amantovs  – Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;  

Elita Rancāne   – Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja; 

Ineta Eberharde  – galvenā nodokļu speciāliste; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Juris Pētersons  – teritorijas plānotājs; 

Dace Ikauniece  – Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja; 

Tamāra Kurzemniece – Eduarda Veidenbauma muzeja „Kalāči” vadītāja; 

 

 

Nepiedalās:  

Elija Latko        – atvaļinājumā;  

Māris Baltiņš   – atvaļinājumā; 

Juris Sukaruks  – atvaļinājumā; 

Dita Sloka                   – attaisnota iemesla dēļ; 

Gvido Sabulis   – komandējumā. 
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Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

39. Par ielu apgaismojumu Izmēģinātāju ielā Priekuļos. 

40. Par Skolas ēkas Cēsu prospekts 1,  Priekuļos, vienkāršotu atjaunošanu. 

41. Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekuļu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. 

42. Par Veselavas muižas otrā stāva griestu siltināšanu. 

43. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo 

vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

kārtību” izdošanu. 

44. Evitas Šīrantes iesnieguma izskatīšana par rakstiskas atļaujas sniegšanu amatpersonas amata 

savienošanai ar Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas locekļa amatu. 

45. Par nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļu.  

46. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.Ā. 

47. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.B. 

48. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ģ.B. 

49. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no D.D. 

50. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.D. 

51. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „nosaukums”. 

52. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no zemnieku saimniecības 

„nosaukums”. 

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

54. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „nosaukums”. 

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

56. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no V.Ķ. 

57. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.M. 

58. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.M. 

59. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.O. 

60. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.S. 

61. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA  „nosaukums”. 

62. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.S. 

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

64. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.S. 

65. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no D.T. 

66. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no V.V. 

67. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.V. 

68. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.Z. 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

Papildināt sēdes darba kārtību ar 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 

52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67.un 68. darba kārtības 

jautājumu. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. 

Informācija par būvniecības normatīvā regulējuma ievērošanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs J.Pētersons iepazīstina deputātus ar 

Būvniecības valsts kontroles biroja 2015.gada 14.oktobra vēstuli Nr.10-2.1-15/930 par 

būvniecības normatīvā regulējuma ievērošanu.  

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - Birojs) atbilstoši Būvniecības likuma 6.l 

panta pirmās daļas 2. punktam nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību. Ekspluatācijas 

uzraudzības ietvaros Birojs ir konstatējis, ka publiskās ēkās, kuras pieder pašvaldībai vai tās 

institūcijai, pēc Biroja sastādītajiem atzinumiem tiek uzsākta būvniecība konstatēto bīstamību 

novēršanai, tomēr minētie darbi notiek neievērojot spēkā esošo būvniecības regulējumu. 

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktu un likuma ,,Par 

pašvaldībām" 15. panta 14. punktu, pašvaldības autonomā kompetencē ietilpst nodrošināt savas 

administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 

Ņemot vērā, ka tieši pašvaldība ir atbildīga par savā īpašumā esošo publisko ēku 

ekspluatācijas un būvniecības nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Birojs savas 

kompetences ietvaros lūdz pašvaldības pievērst uzmanību un kontrolēt, lai būvniecības process 

tiktu realizēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

J.Pētersons norāda, ka šis ir brīdinājums visām pašvaldībām par to, ka atrasto trūkumu 

vai bīstamību novēršana ir jāsaskaņo ar būvvaldēm un jāizstrādā atbilstoša projekta 

dokumentācija. 

 Domes deputāti pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 

 

2. 

Par Liepas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās F.Puņeiko, A.Capars) 

 

 Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa informē, ka 2015.gada 13.oktobrī ar Liepas pagasta 

pārvaldes vadītāju Andri Rancānu ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības, un iesaka Liepas pagasta 

pārvaldes vadītāja amatā iecelt Evitu Šīranti. 

E.Šīrante atbild uz deputātu jautājumiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu, kas nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

iecelt un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Iecelt Evitu Šīranti, „personas kods”, par Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes 

vadītāju ar 2015.gada 29.oktobri.  

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

 

 

3. 

Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās D.Ikauniece, J.Levitass) 

 

 Dome izskata jautājumu par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu. 

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu 

ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” (turpmāk – Likums), nosakot, ka vēlētājiem par 
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likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu 

jānodrošina iespēja parakstīties un apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas deklarēšanas vietā, 

bāriņtiesā un pie pašvaldības pārvalžu vadītājiem.  

Likuma 22.panta trešā daļa nosaka, ka maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar 

parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai 

pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās 

izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta apliecināšanai 

bāriņtiesā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu 

un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 

2015.gada 26.oktobra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 7 (Armands Capars, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis), PRET – 3 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns), ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt maksu EUR 0,50 (nulle euro un 50 centi) (ieskaitot PVN 21%) apmērā par 

viena paraksta apliecinājumu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā saistībā ar parakstu 

vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projekta ierosinājumu, vai par 

ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. 

2. Noteikt, ka no lēmuma 1.punktā noteiktās maksas, uzrādot attiecīgo statusu vai faktu 

apliecinošo dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā, atbrīvotas šādas personu 

kategorijas: 

2.1. politiski represētās personas; 

2.2. invalīdi; 

2.3. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

D.Ikauniece. 

 

 

4. 

Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un sporta 

pasākumu atbalstam Priekuļu novadā” 

(ziņo: J.Mičulis) 

 

Dome uzklausa deputātu Jāni Mičuli par nepieciešamību izdarīt grozījumu Priekuļu 

novada pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam Priekuļu 

novadā”. 

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

21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījumu Priekuļu novada pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un 

sporta pasākumu atbalstam Priekuļu novadā” (apstiprināti Priekuļu novada pašvaldības 

2014.gada 28.augusta domes sēdē (protokols Nr.10, p.22)) un 3.3.punktu izteikt  šādā redakcijā: 

„3.3. Apkopot sportistu sasniegumus un piedalīties sportistu sveikšanā ar piemiņas 

balvām, kuri izcīnījuši godalgotās vietas Olimpiādēs, Pasaules, Eiropas čempionātos, 

starptautiskās sacensībās, kā arī Latvijā lielākajās nozīmes sacensībās. Par izcīnītām 

godalgotajām vietām Olimpiskajās spēlēs, Paralimpiskajās spēlēs, Pasaules, Eiropas čempionātos 

un Latvijas Jaunatnes olimpiādēs iespējamā naudas balvu piešķiršana tiek izskatīta atsevišķi.” 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi J. Mičulis. 
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5. 

Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības un attīstības stratēģijas  

2015.-2020.gadam apstiprināšanu 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības 

un attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu. 

Muzeju likuma 9.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka muzeju var akreditēt, ja ir 

izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija. 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta 4.punktu, Muzeju likuma 9.panta otrās daļas 5.punktu 

un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 

22.oktobra (protokols Nr.15) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” darbības un attīstības 

stratēģiju 2015.-2020.gadam. (Pielikumā) 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 25.septembrī apstiprināto Eduarda Veidenbauma 

memoriālā muzeja „Kalāči” darbības un attīstības stratēģiju 2014.-2019.gadam. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” 

vadītāja T.Kurzemniece.  

 

 

6. 

Par Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” 

nolikuma apstiprināšanu 
(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda 

Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” nolikuma apstiprināšanu. 

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

21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta 2.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 22.oktobra atzinumu (protokols Nr.15), atklāti balsojot, 

atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada Liepas pagasta Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja 

„Kalāči” nolikumu. (Nolikums pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 25.septembrī apstiprināto Priekuļu novada Liepas 

pagasta Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” nolikumu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” 

vadītāja T.Kurzemniece.  
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7. 

Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” krājuma noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja 

„Kalāči” krājuma noteikumu apstiprināšanu. 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra 

noteikumiem Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Eduarda Veidenbauma 

memoriālā muzeja „Kalāči” nolikumu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2015.gada 22.oktobra atzinumu (protokols Nr.15), atklāti balsojot, PAR - 

10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” krājuma noteikumus. 

(Noteikumi pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 25.septembrī apstiprinātos Eduarda 

Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” krājuma noteikumus. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” 

vadītāja T.Kurzemniece.  

 

  

8. 

Par Mārsnēnu pamatskolas attīstības plāna 2014. – 2018.gadam apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Virskule, izsakās: E.Stapulone, S.Orehova, J.Levitass, A.Capars, A.Kalnietis, 

A.Tīdemanis, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Mārsnēnu pamatskolas direktori Z.Virskuli par izglītības 

iestādes attīstības plānu 2014. -2018.gadam. 

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

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

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

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

„Priekuļu novada pašvaldības nolikums”  7.10. punktu, Mārsnēnu pamatskolas nolikumu un 

Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 22.oktobra 

(protokols Nr.15) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Apstiprināt Mārsnēnu pamatskolas attīstības plānu 2014. – 2018.gadam. (Pielikumā 

attīstības plāns) 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Mārsnēnu pamatskolas direktorei Z.Virskulei. 

 

 

9. 

Par J.Mičuļa iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās J.Levitass, M.Juzupa) 

 

Domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

E.Stapulone informē, ka komitejas sēdē tika izskatīts Priekuļu novada pašvaldības sporta dzīves 

koordinatora J.Mičuļa 2015.gada 7.oktobra iesniegums par Priekuļu sporta laukuma „Sporta 
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birzīte” labiekārtošanas darbiem, kā rezultātā nepieciešams nocirst trīs kastaņus un blīgznu. 

Labiekārtošanas nodaļas vadītājs J.Sirlaks sniedzis savu atzinumu, ka minētie kastaņi ir nozīmīga 

ainavas sastāvdaļa un tie ir vienīgie ziedošie koki sporta laukumā. Komiteja atbalsta J.Mičuļa 

ideju, bet nav skaidra visas „Sporta birzītes” teritorijas apgūšanas vīzija. 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa ierosina, ka jāizstrādā jauns projekts ar visiem izmēriem 

un aktivitāšu zonu izvietojumu.  

Deputāts J.Levitass piekrīt kopēja projekta izstrādei. Ierosina izveidot komisiju, lai 

izvērtētu visas teritorijas izmantošanas iespējas, ietverot arī  autostāvvietas izveidi. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 22.oktobra (protokols Nr.15) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

Uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko organizēt „Sporta 

birzītes” izmantošanas skiču  projekta izstrādi. 

 

 

10. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.Č. un E.Č. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

          Priekuļu novada dome izskata SIA „Euroindex” valdes locekļa Maira Stapuloņa 2015. 

gada 10.septembrī Reģ. Nr. 1705 saņemto iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par I.Č., „personas 

kods”, un E.Č., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu „adrese”, sakarā ar to, ka ieguvis dzīvokli 

izsoles ceļā, minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes, un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra 

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

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

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

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.Č., „personas kods”, un E.Č., „personas 

kods”, „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 

speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

11. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.L. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

          Priekuļu novada dome izskata V.Ā.A. 2015. gada 31. augustā Reģ. Nr. A-840 saņemto 

iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par J.L., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu „adrese”, 
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sakarā ar to, ka minētā persona nekad deklarētajā dzīvesvietā nav dzīvojusi un ar viņu īres 

līgumu nav slēgusi.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes, un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra 

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

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

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

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.L., „personas kods”, „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 

speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

12. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10_„Par dzīvokļa pabalstu 

pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ” 

apstiprināšanu 

(ziņo: E.Rancābe) 
 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „ Par 

dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem” apstiprināšanu.  

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

43.punkta trešo daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa  jautājumu risināšanā” 252.pantu un 

saskaņā  ar Priekuļu novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 2015.gada 27.oktobra 

atzinumu (protokols Nr.3), atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Par dzīvokļa 

pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 

(Saistošie noteikumi pielikumā).  

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai.  

3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja E.Rancāne. 

 

13. 

Par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem 

(ziņo: E.Rancāne) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Sociālā dienesta 2015.gada 26.oktobra vēstuli Nr.1-

21/240 (reģ.26.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2061) par pašvaldības apbalvojuma 

„Pateicība” piešķiršanu Sociālā dienesta darbiniekiem sakarā ar Sociālo darbinieku dienu. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

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

5.6.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Piešķirt Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu „Pateicība” sakarā ar Sociālo 

darbinieku dienu 2015.gada 10.novembrī šādiem Sociālā dienesta darbiniekiem:  

1.1. Maijai Čuderei - par profesionālu un atbildīgu darbu Priekuļu novada Liepas  pagasta 

iedzīvotāju sociālo problēmu risināšanā.  

1.2. Līgai Pabērzai – par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu  Priekuļu novada Sociālā 

dienesta darbības nodrošināšanā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja E.Rancāne. 

 

 

14. 

Par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: T.Kurzemniece, E.Šīrante, J.Levitass) 

 

Dome izskata jautājumu par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu. 

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

27.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 12.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 

„Par Priekuļu novada budžetu 2015.gadam” un Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas 

nolikumu (apstiprināts 23.05.2013. domes sēdē, protokols Nr.7, p.43), atklāti balsojot, PAR - 10 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt  2015.gada  Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas laureāta goda 

nosaukumu vides aizsardzības un sabiedriskam darbiniekam Guntim ENIŅAM  par grāmatu 

„Nezināmā Latvija”. 

2. Prēmēt ar balvu naudas izteiksmē EUR 600.00 (seši simti euro 00 centi) apmērā (pēc 

nodokļu samaksas) no Liepas kultūras nama budžeta līdzekļiem. 

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

 

 

15. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.B. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

    Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (18.09.2015., Nr.121) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu M.B., 

„personas kods”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 

12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

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

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt M.B., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

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

 

 

16. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.K., M.K. un A.I. 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: A.Capars) 

 

Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (12.10.2015. Nr.145) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.K., 

„personas kods”, M.K., „personas kods”, un A.I., „personas kods”, un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta  otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma  3. panta 

otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, 

kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, 

pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu ...”, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Anulēt J.K., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Anulēt M.K., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese” 

3. Anulēt A.I., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu administratīvais akts 

(lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

 

           

17. 

Par SIA ,,OMR GROUP” iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās J.Levitass) 

 

       Izskatījusi SIA ,,OMR GROUP”, vienotais reģistrācijas Nr.44103098498, juridiskā 

adrese: Maija iela 3 – 60, Liepā, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, 2015.gada 

03.augusta iesniegumu (reģ. 03.08.2015., Nr.70/3-4.1) par neapdzīvojamo telpu nomu Pāvila 

Rozīša ielā Nr.5, Liepā, Liepas pagastā (pēc plāna telpas Nr.3; Nr.3a un daļu gaiteņa telpas 7,68 

m2 platībā uzņēmējdarbības vajadzībām, kas saistīta ar lietoto apģērbu un lietotas sadzīves 

tehnikas uzglabāšanu un tirdzniecību, 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,  atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Noslēgt nomas līgumu ar firmu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,OMR GROUP”, 

vienotais reģistrācijas Nr.44103098498, juridiskā adrese: Maija iela 3 – 60, Liepā, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, par neapdzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā Nr.5, Liepā, pēc 

plāna telpas: Nr.3 - platība 44,11 m2; Nr.3a – platība 18,42 m2 un daļu gaiteņa telpas 7,68 m2 

platībā, kopējā platība 70,21 m2, , nomu, lietoto apģērbu un sadzīves tehnikas uzglabāšanas un 

tirdzniecības vajadzībām, uz laiku no 2015.gada 01.novembra līdz  2016.gada 31.oktobrim. 

2. Noteikt telpu izmantošanas mērķi - lietoto apģērbu un sadzīves tehnikas uzglabāšanas 

un tirdzniecības vajadzībām  

3. Noteikt nomas maksu par telpu nomu saskaņā ar 2011.gada 28.aprīļa domes lēmuma 
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Nr.7, 8.punktu ,,Par neapdzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā nomas maksas noteikšanu”, EUR 0,57 par 1(vienu) m2 kopējās platības mēnesī. 

4. Nomniekam līdz 2015.gada 30.novembrim noslēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju 

par elektroenerģijas piegādi.  

5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot nomas līgumu. 

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumu saskaņā ar šī 

lēmuma nosacījumiem. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 
8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz divām lapām. 

 

 

18. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.M. 

(Ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.M., „personas kods”, 2015.gada 9.oktobra iesniegumu 

(reģ. 13.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-1045) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

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

14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu 

un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, 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 - 10 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt J.M., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.M., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 43,3 m2, kopējo platību 54,3 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka J.M., „personas kods”, R.M., „personas kods”, V.P., „personas kods”, pēc 

īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8. Lēmums zaudē spēku, ja J.M. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

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

10. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz divām lapām. 
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19. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.H. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.H., „personas kods”, 2015.gada 22.oktobra iesniegumu 

(reģ. 22.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.H-1107) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

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

14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu 

un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, 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 - 10 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt A.H., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.H., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 31,9 m2, kopējo platību 53,2 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka A.H., „personas kods”, G.H., „personas kods”, K.F., „personas kods”, 

D.D., „personas kods”, S.H., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8. Lēmums zaudē spēku, ja A.H. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

10. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz trīs lapām. 

 

 

 

20. 

Par V.B. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 
(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.B., „personas kods”, 2015.gada 31.augusta iesniegumu 

(reģ. 31.08.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-842) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar V.B. lietu saistītos 

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 24., 29.2.punktu, atklāti balsojot, PAR 

- 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Reģistrēt V.B., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.8. 

2. Lauzt 1999.gada 14.jūlija dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.B., „personas kods”, par 

divistabu dzīvokļa „adrese”, ar dzīvojamo platību 22,26 m2, kopējo platību 34,27 m2 izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.B., „personas kods”, par vienistabas dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 19,7 m2, kopējo platību 19,7 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

4. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

5. Piekrist, ka V.B., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

9. Lēmums zaudē spēku, ja V.B. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

21. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11 – 31, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes vadītājas 

Evita Šīrantes  informāciju par  pašvaldības nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa Nr.31, 

Pāvila Rozīša ielā 11, kadastra Nr.4260 900 0895, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu projektu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2015.gada 27.augusta lēmumu (protok. Nr.11, p.7) pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis 

Nr.31, kas atrodas Pāvila Rozīša ielā 1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā nodots 

atsavināšanai izsolē. Liepas pagasta pārvaldes vadītājam uzdots izstrādāt izsoles noteikumus un 

iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles notikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.31 

(„kadastra Nr.”) Pāvila Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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22. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11 – 38, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes vadītājas 

Evita Šīrantes  informāciju par  pašvaldības nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa Nr.38, 

Pāvila Rozīša ielā 11, kadastra Nr.4260 900 0897, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu projektu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2015.gada 27.augusta lēmumu (protok. Nr.11, p.6) pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis 

Nr.38, kas atrodas Pāvila Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā nodots 

atsavināšanai izsolē. Liepas pagasta pārvaldes vadītājam uzdots izstrādāt izsoles noteikumus un 

iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles notikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.38 

(„kadastra Nr.”) Pāvila Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko 

 

 

23. 

Par Priekuļu vidusskolas sporta zāles nomas maksas noteikšanu 

(ziņo: J.Levitass, izsakās; F.Puņeiko, A.Capars) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu vidusskolas sporta zāles nomas 

maksas noteikšanu. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  14.punkta „b” apakšpunktu, Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 22.oktobra (protokols Nr.15) atzinumu un veiktajiem 

telpu nomas aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Noteikt ar 2015.gada 1.novembri Priekuļu vidusskolas Cēsu prospektā 46, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sporta zāles nomas maksu EUR 9.86 (deviņi euro un 86 centi)  

par vienu stundu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu „Par 

Priekuļu vidusskolas sporta zāles nomas maksas noteikšanu” (protokols Nr.6, p.13). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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24. 

Par novada autobusu nomas maksas noteikšanu 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: F.Puņeiko, A.Capars) 

 

Dome uzklausa domes deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitass 

par nepieciešamību noteikt novada autobusu nomas maksu. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  14.punkta „b” apakšpunktu, Tautsaimniecības 

komitejas 2015.gada 22.oktobra (protokols Nr.15) atzinumu un veiktajiem autobusu nomas 

aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

1. Noteikt ar 2015.gada 1.novembri šādu Priekuļu novada autobusu nomas maksu, bez 

pievienotās vērtības nodokļa: 

1.1. autobuss SETRA un MARBUS: 

1.1.1. EUR 0.62 par vienu nobrauktu kilometru; 

1.1.2. EUR 5.50 par vienu  stundu; 

1.2. autobuss MB Sprinter: 

1.2.1. EUR 0.37 par vienu nobraukto kilometru;  

1.2.2. EUR 5.29 par vienu stundu; 

1.3. autobuss FORD: 

1.3.1. EUR 0.31 par vienu kilometru; 

1.3.2. EUR 5.05 par vienu stundu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

25. 

Par īres maksām pašvaldības dzīvokļos 

(ziņo: R.Saļmo, izsakās: A.Capars, S.Orehova, M.Juzupa) 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 11.panta otrās daļas 2.punktu, 11.1 panta pirmo daļu un Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 22.oktobra (protokols Nr.15) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt sekojošu peļņas daļu pašvaldības izīrētajos dzīvokļos par vienu 

kvadrātmetru mēnesī: 

1.1. dzīvoklī ar krāsns apkuri, bez centralizētā ūdensvada un kanalizācijas EUR 0.02 par 

1m2; 

1.2. dzīvokļos ar krāsns apkuri, bez centralizētā ūdensvada  ar kanalizāciju EUR 0.03 par 

1 m2; 

1.3. dzīvokļos ar krāsns apkuri, ar centralizēto ūdensvadu, ar kanalizāciju EUR 0.03 par 

1 m2; 

1.4. dzīvokļos ar krāsns apkuri, ar centralizēto ūdensvadu un kanalizāciju EUR 0.04 par 

1 m2; 

1.5. dzīvokļos ar centralizēto apkuri, ar centralizēto ūdensvadu un kanalizāciju EUR 

0.04 par 1m 2; 

1.6. dzīvokļos ar centralizēto apkuri, ar centralizēto ūdensvadu, kanalizāciju un silto 

ūdeni EUR 0.05 par 1 m2.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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26. 

Grozījumi Priekuļu novada domes 2010.gada 20.maija protokola Nr.9.p 8. „Priekuļu 

novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas Nolikums” 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju 

par nepieciešamību izdarīt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas Nolikumā. 

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2015.gada 26.oktobra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā 

(apstiprināts Priekuļu novada domes 2010.gada 20.maija sēdē, protokols Nr.9. p.8) šādus 

grozījumus: 

1.1. punktu 3.1.1. izteikt šādā redakcijā:  

„3.1.1. Nodaļas vadītājam un galvenajam grāmatvedim parakstīt un apstiprināt 

finanšu un norēķinu dokumentus domes priekšsēdētāja piešķirto tiesību kārtībā 

kredītiestādēs un Valsts kasē”; 

1.2. punktu 3.1.2. izteikt šādā redakcijā:  

„3.1.2. Nodaļas vadītājam un galvenajam grāmatvedim ir tiesības dot saistošus 

norādījumus Pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību atbildīgajām personām 

jautājumos, kas skar finanšu un grāmatvedības uzskaites jomu”; 

1.3. punktu 4.5.1.4. izteikt šādā redakcijā:  

„4.5.1.4. Vecākais nodokļu speciālists – 1 amata vienība”; 

1.4. Papildināt ar punktu 4.5.1.10. šādā redakcijā: 

„4.5.1.10. Nekustamā īpašuma nodokļa administrators – 1 amata vienība”. 

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

 

 

27. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītāju I.Rumbu par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu Liepas pagastā 

dzīvojošiem izglītojamiem. 

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

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

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

pamatskolā nav nokomplektēta un nenotiek apmācība pamatizglītības un vispārējās izglītības 

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

izziņām – apliecinājumiem, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 26.oktobra 

(protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

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

1.1. Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam D.Z., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

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

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa;  

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

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa;  

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

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa; 

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

maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa. 

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

 

 

28. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra Saistošo noteikumu Nr.11 „Par 

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

novada budžetu 2015.gadam” izdošanu  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem Priekuļu novada  2015.gada budžetā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

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

domes Finanšu komitejas 2015.gada 26.oktobra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozījumiem 

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

2015.gadam””.  

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
 

 

29. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2015.gada 26.marta lēmumā (prot.Nr.5, 5.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā 

(prot.Nr.5, 5.p.) „Par nekustamā īpašuma „Gala Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sadalīšanu”. 

Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma „Gala Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu” (prot.Nr.5, 5.p.) un 

3.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

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

apzīmējumu”, pamatceltnes un piecām palīgceltnēm, apstiprināt jaunu nosaukumu un adresi – 
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„Ritumi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Adrešu reģistrā nekustamajam īpašumam ar 

„kadastra Nr.” dzēst nosaukumu un adresi „Gala Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”. 

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

3. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, 

Cēsu novadā, LV–4101. 

 

 

30. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” izņemšanu no valsts zemes rezerves fonda, un tās piekritību 

pašvaldībai. 

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu” ir ieskaitīta valsts zemes rezerves fondā; 

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta Priekuļu ciema detālplānojumā zemes vienība ar 

„kadastra apzīmējumu” ir rezervēta atklātās ārējās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas 

ierīkošanai; 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta Priekuļu ciema detālplānojums ir pārapstiprināts 

novada domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.13. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro 

daļu un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Zemes vienība Lāčplēša ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ar 

„kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai pašvaldību funkciju īstenošanai un uz tās vārda ir 

ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

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

4201. 

 

31. 

Par nekustamā īpašuma „Šautuves”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „FFC MEŽS”, juridiskā adrese Beātes iela 5, 

Valmiera, LV-4201, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv G.S., 2015.gada 9.oktobra iesniegumu 

(reģ.09.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-1037) par nekustamā īpašuma „Šautuves”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 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 - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

1. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, atdalot no nekustamā īpašuma „Šautuves”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību „Jaunšautuves”, 

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

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu Jaunšautuves”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 



20 

 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 5.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

2.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

apzīmējumu”, pamatceltnes un palīgceltnes, saglabājas nosaukums „Šautuves”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.42ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

5. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 

 

 

32. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lejas Ustupi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata M.S., dzīvojoša „adrese”, 2015.gada 12.oktobra 

iesniegumu (reģ.12.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar  Nr.S-1042) par zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lejas Ustupi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

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

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

atdalot neapbūvētu zemes gabalu, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Atlikušo zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” daļu apvienot vienā zemes vienībā 

ar zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, saglabājot nosaukumu un adresi „Lejas Ustupi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus:  

3.1. nodrošināt piekļūšanu abām zemes vienībām, kas nodrošina to optimālu 

apsaimniekošanu; 

3.2. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

3.4. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 
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33. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma (prot.Nr.12, 6.p), 

„Par jauna nosaukuma un adrešu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Gala Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 24.septembra 

lēmumu (prot.Nr.12, 6.p) „Par jauna nosaukuma un adrešu apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Gala Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”. 

Ievērojot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu 

„Par jauna nosaukuma un adrešu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gala Mežciemi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” (prot.Nr.12, 6.p). 

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

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

4201. 

 

34. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību valstij. 

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

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

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

apzīmējumu”), piekrīt pašvaldībai, un uz tās vārda ierakstāma zemesgrāmatā; 

2. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu” nav iekļauta kā lauksaimniecības zeme 

personīgo palīgsaimniecību sastāvā un  nav apbūvēta; 

3. Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojumā zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu” izmantošanas veids ir lauksaimniecība; 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro 

daļu un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

6.panta astoto daļu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Atzīt par spēku zaudējušu Veselavas pagasta padomes 2008.gada 19.septembra 

lēmuma (prot.Nr.10, 3.12.) daļu, kas attiecas uz zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”. 

2. Zemes vienība Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt 

valstij un ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

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

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

4201. 
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35. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Kalna Benči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata I.B., dzīvojošas „adrese”, kuru pamatojoties uz pilnvaru 

pārstāv L.S., 2015.gada 7.oktobra iesniegumu (reģ. 07.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.S-1024) par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kalna Benči”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos 

īpašumos.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

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

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

zemes gabalu, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atlikušā zemes gabala, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un palīgceltne, platība 

saglabājas lielāka par 10.0ha; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu abām zemes vienībām, kas nodrošina to optimālu 

apsaimniekošanu; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

 

36. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Tehniķu ielā 2, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 
 Priekuļu novada dome izskata a/s „Latvenergo”, reģ.Nr.40003032949, juridiskā adrese 

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, kuru, pamatojoties uz 2015.gada 13.februāra pilnvaru 

Nr.01VD00-05/25, pārstāv zemes ierīcības inženiere Antra Bērziņa, 2015.gada 18.septembra 

rakstu Nr.01VD00-13/4958 (reģ.21.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1762) par zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Tehniķu ielā 2, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 007 0635) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR - 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Tehniķu ielā 2, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) atdalot no tā būvi ar „kadastra apzīmējumu” 

ar tai piekrītošu zemes vienības daļu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu” atdalāmā zemes gabala platība 

orientējoši 0.0811ha liela; 

2.2. lai nodrošinātu piekļuvi un apkalpošanu, jaunizveidotās zemes vienības dienvidu 

robeža orientējoši 8.00m no transformatora ēkas, rietumu robeža orientējoši 3.00m 

no transformatora ēkas; 

2.3. piekļūšana jaunizveidotajai zemes vienībai no Ziedu ielas; 

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, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.6. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu adresi, kuru apstiprina 

vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

 

37. 

Par pašvaldības īpašuma Parka ielā 5, Priekuļos,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: A.Capars, G.Zicāns, M.Juzupa) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Parka ielā 5, nodot 

atsavināšanai izsolē. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Priekuļu novada pašvaldībai 

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, sastāvošs no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 2527 

kvm platībā un būves ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagastā, 

Priekuļos, Parka ielā 5. Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Priekuļu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā „numurs”. 

Īpašuma objekta būves nosaukums-garāžas ēka ar dzīvokli. Par dzīvokļa izīrēšanu 

noslēgts beztermiņa dzīvojamo telpu īres līgums. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR - 10 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 
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Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nodot  atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Parka ielā 5, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

Sakarā ar to, ka domes priekšsēdētājai M.Juzupai ir sanāksme, viņa lūdz priekšsēdētajas 

vietnieku A.Tīdemani turpināt vadīt sēdi.  

 

Sēdi turpina vadīt Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

 

 

38. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J.V. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. Pantu atklāti balsojot, PAR – 10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

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

Juris Levitass), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome, nolemj: 

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 94.08 EUR, nokavējuma naudu 

23,59 EUR, kopā 117,67 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 104.37 EUR, nokavējuma naudu 

30,97 EUR, kopā 135.34 EUR, 

pavisam kopā 253,01 EUR (divi simti piecdesmit trīs euro 01 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu 

Nr. 13, p.81 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā”.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

 

 

39. 

Par ielu apgaismojumu Izmēģinātāju ielā Priekuļos 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: G.Zicāns, A.Capars, A.Tīdemanis) 

 

 Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoru F.Puņeiko par 

nepieciešamību uzsākt iepirkuma procedūru ielu apgaismojuma izbūvei Izmēģinātāju ielā 

Priekuļos. 

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

novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 22.oktobra (protokols Nr.15) un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 26.oktobra (protokols Nr.12) atzinumiem, atklāti 

balsojot, PAR - 9 (Elīna Stapulone, Sarmīte Orehova, Guntars Zicāns, Armands Capars Dace 
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Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atļaut uzsākt iepirkuma procedūru ielu apgaismojuma Izmēģinātāju ielā, Priekuļos 

izbūvei. 

2. Finansējumu mērķa sasniegšanai novirzīt no 2015.gada budžetā, iepirkuma rezultātā, 

ieekonomētajiem līdzekļiem Izmēģinātāju ielas renovācija Priekuļos. 

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

 

 

40. 

Par Skolas ēkas Cēsu prospekts 1,  Priekuļos vienkāršotu atjaunošanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: A.Capars, J.Mičulis) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoru F.Puņeiko par 

nepieciešamību uzsākt iepirkuma procedūru pašvaldībai piederošās ēkas Cēsu prospektā 1, 

Priekuļos, vienkāršotajai atjaunošanai. Ir izstrādāts projekts un šogad jāuzsāk otrā stāva centrālās 

apkures ierīkošana. 

Domes deputāti G.Zicāns un A.Capars iebilst lēmuma pieņemšanai, jo uzskata, ka 

minētos darbus var iekļaut nākamā gada budžetā.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekuļu 

novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 22.oktobra (protokols Nr.15) un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 26.oktobra (protokols Nr.12) atzinumiem, atklāti 

balsojot, PAR - 7 (Elīna Stapulone, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – 2 (Guntars Zicāns, Armands Capars), 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atļaut Priekuļu novada Iepirkumu komisijai uzsākt iepirkuma procedūru Skolas ēkas 

Cēsu prospektā 1, Priekuļos telpu 003 un 004 vienkāršotajai atjaunošanai. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs R. Saļmo.  

 

 

41. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2015.gada 27.auguta (protokols Nr.11, p.9) 

lēmumā „Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekuļu novada izglītības iestāžu 5. -7. klašu 

izglītojamiem” 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: A.Kalnietis, J.Levitass) 

 

Dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada domes 2015.gada 27.augusta 

lēmumā „Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekuļu novada izglītības iestāžu 5.-7.klašu 

izglītojamiem”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts 

budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” un ņemot 

vērā Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 26.oktobra (protokols Nr.12) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -  9 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), 

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

1. Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2015.gada 27.augusta lēmumā „Par 

brīvpusdienu piešķiršanu Priekuļu novada izglītības iestāžu 5.-7.klašu izglītojamiem” (protokols 

Nr.11., p.9) un papildināt minēto lēmumu ar 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Vispārizglītojošo skolu direktoriem: 

2.1. saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206 „Kārtība, 

kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 
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pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”  7.punktu nodrošināt neizmantoto valsts 

budžeta līdzekļu skolēnu ēdināšanai izlietošanu citu klašu izglītojamo ēdināšanai; 

2.2. līdz katra mēneša 25.datumam saskaņot valsts budžeta līdzekļu atlikumu ar Finanšu 

un grāmatvedības nodaļu (vadītāja I.Rumba);   

2.3. līdz katra mēneša pēdējam datumam izdot rīkojumu par valsts budžeta līdzekļu 

atlikuma skolēnu ēdināšanai piešķiršanu citu klašu izglītojamiem.” 

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

 

 

42. 

Par Veselavas muižas otrā stāva griestu siltināšanu 

(ziņo: A.Amantovs, izsakās: G.Zicāns, A.Capars, J.Levitass) 

 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja 

A.Amantova informāciju par situāciju ar remontdarbiem Veselavas muižā. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 

26.oktobra (protokols Nr.12) atzinumiem, atklāti balsojot, PAR - 9 (Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Atļaut uzsākt iepirkuma procedūru Veselavas muižas otrā stāva griestu siltināšanai. 

2. Finansējumu mērķa sasniegšanai novirzīt no 2015.gada budžetā paredzētajiem 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

3. Atbildīgie par lēmuma izpildi Priekuļu novada Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs 

A.Amantovs un Priekuļu novada Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs R. Saļmo. 

 

 

 

43. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 

„Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību” izdošanu  
(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības nodokļu speciālisti Inetu 

Eberhardi par nepieciešamību pieņemt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 

„Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas kārtību”. 

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

īpašuma nodokli” 2.panta 8.1 daļu, atklāti balsojot, PAR - 9 (Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Par daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai 

piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

kārtību”. (Noteikumi pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.12 „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas 

ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz 

kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību” un paskaidrojuma rakstu 

http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913#p2
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triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 

 

44. 

Evitas Šīrantes iesnieguma izskatīšana par rakstiskas atļaujas sniegšanu amatpersonas 

amata savienošanai ar Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas locekļa amatu 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Evitas Šīrantes 2015.gada 29.oktobra iesniegumu par 

rakstiskas atļaujas sniegšanu Liepas pagasta pārvaldes vadītājas amata savienošanai ar Priekuļu 

novada Liepas bāriņtiesas locekļa amatu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, dome konstatē, ka pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, kas 

nosaka, ka Pašvaldību domju priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju 

vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu 

vadītājiem un viņu vietniekiem, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekiem, 

Saeimas Kancelejas direktoram un viņa vietniekiem, pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem 

novadu pašvaldībās, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kā arī 

tādu kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi 

vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv 

Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu” 

7.panta piektās daļas 4.punktu, atklāti balsojot, PAR - 9 (Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Atļaut Liepas pagasta pārvaldes vadītājai Evitai Šīrantei savienot pārvaldes vadītājas 

amatu ar Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas locekļa amatu. 

 

 

45.  

Par nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļu 

 

Dome izskata  Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļas 2015.gada 19.oktobra 

vēstuli Nr.9 ( reģ. 26.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2063) par 2014.gada 

30.decembra telpu nomas līguma Nr.09/14 par neapdzīvojamo telpu Maija ielā 6, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, kopējā platība 121.5 m2 , iznomāšanu Latvijas biedrības "Glābiet 

bērnus" Liepas nodaļas darbībai. 

   Deputātiem nav iebildumu.  

Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante iesaka nomas līgumu pagarināt uz 1 gadu. 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot, 

PAR - 9 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Pagarināt uz 1 (vienu) gadu neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.09/14 par 

neapdzīvojamo telpu Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar kopējo platību 

121.5 m2 iznomāšanu Latvijas biedrības "Glābiet bērnus" Liepas nodaļas darbībai. 

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

 

 

46. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.Ā. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.Ā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no I.Ā. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 7,19 EUR, nokavējuma naudu 

3,65 EUR, kopā 10,84 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 82,75 EUR, nokavējuma naudu 

42,69 EUR, kopā 125,44 EUR, 

pavisam kopā 136,28 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro 28 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 

 

 

47. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.B. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no R.B. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no R.B. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 8,15 EUR, nokavējuma naudu 

2,09 EUR, kopā 10,24 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 9,53 EUR, nokavējuma naudu 

2,45 EUR, kopā 11,98 EUR, 
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pavisam kopā 22,22 EUR (divdesmit divi euro 22 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.15 uz divām lapām. 

 

 

48. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ģ.B. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Ģ.B. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no Ģ.B. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 18,62 EUR, nokavējuma naudu 13,95 EUR, kopā 32,57 EUR, pavisam 

kopā 32,57 EUR (trīsdesmit divi euro 57 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.16 uz divām lapām. 

 

 

49. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no D.D. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no D.D. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 7,33 EUR, nokavējuma naudu 

1,02 EUR, kopā 8,35 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 30,19 EUR, nokavējuma naudu 

5,15 EUR, kopā 35,34 EUR, 

pavisam kopā 43,69 EUR (četrdesmit trīs euro 69 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

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

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.17 uz divām lapām. 

 

 

50. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.D. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

2. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 122,18 EUR, nokavējuma naudu 

57,52 EUR, kopā 179,70 EUR, 

3. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 72,45 EUR, nokavējuma naudu 

34,43 EUR, kopā 106,88 EUR, 

pavisam kopā 286,58 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro 58 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

 

 

51.  

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „nosaukums” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no SIA „nosaukums”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no SIA „nosaukums” (VRN): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 687,34 EUR, nokavējuma naudu 

413,22 EUR, kopā 1100,56 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 7880,11 EUR, nokavējuma naudu 

4978,60 EUR, kopā 12858,71 EUR, 
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pavisam kopā 13959,27 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro 27 centi) 

bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.19 uz divām lapām. 

 

 

52. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no zemnieku saimniecības 

„nosaukums” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no zemnieku saimniecības „nosaukums”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no zemnieku saimniecības "nosaukums" (VRN) 

nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 112,72 EUR, nokavējuma naudu 14,23 EUR, kopā 

126,95 EUR, pavisam kopā 126,95 EUR (viens simts divdesmit seši euro 95 centi) bezstrīda 

kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.20 uz divām lapām. 

 

53. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J.J. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no J.J. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 291,50 EUR, nokavējuma naudu 14,49 EUR, kopā 305,99 EUR, 

pavisam kopā 305,99 EUR (trīs simti pieci euro 99 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 
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3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.21 uz divām lapām. 

 

 

54. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „nosaukums” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no SIA „nosaukums”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no SIA „nosaukums” (VRN) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 26,47 EUR, nokavējuma naudu 9,37 EUR, kopā 35,84 EUR, pavisam 

kopā 35,84 EUR (trīsdesmit pieci euro 84 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.22 uz divām lapām. 

 

 

55. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.K. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 35,86 EUR, nokavējuma naudu 

26,76 EUR, kopā 62,62 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 636,34 EUR, nokavējuma naudu 

604,29 EUR, kopā 1240,63 EUR, 

pavisam kopā 1303,25 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīs euro 25 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.23 uz divām lapām. 
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56. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no V.Ķ. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 0,03 EUR, nokavējuma naudu 

0,03 EUR, kopā 0,06 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 416,50 EUR, nokavējuma naudu 

254,62 EUR, kopā 671,12 EUR, 

pavisam kopā 671,18 EUR (seši simti septiņdesmit viens euro 18 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.24 uz divām lapām. 

 

 

57. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.M. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 1084,26 EUR, nokavējuma naudu 

172,42 EUR, kopā 1256,68 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 5854,31 EUR, nokavējuma naudu 

1192,63 EUR, kopā 7046,94 EUR, 

pavisam kopā 8303,62 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti trīs euro 62 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.25 uz divām lapām. 
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58. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.M. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no A.M. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 73,26 EUR, nokavējuma naudu 17,02 EUR, kopā 90,28 EUR, pavisam 

kopā 90,28 EUR (deviņdesmit euro 28 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.26 uz divām lapām. 

 

 

59. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.O. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no A.O. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 54,27 EUR, nokavējuma naudu 74,79 EUR, kopā 129,06 EUR, 

pavisam kopā 129,06 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro 6 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.27 uz divām lapām. 

 

 

60. 
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Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.S. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no M.S. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no M.S. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 158,28 EUR, nokavējuma naudu 

111,04 EUR, kopā 269,32 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 181,43 EUR, nokavējuma naudu 

128,17 EUR, kopā 309,60 EUR, 

pavisam kopā 578,92 EUR (pieci simti septiņdesmit astoņi euro 92 centi) bezstrīda kārtībā, 

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

mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.28 uz divām lapām. 

 

 

61. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA  „nosaukums” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no SIA „nosaukums”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no SIA "nosaukums" (VRN): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 40,32 EUR, nokavējuma naudu 

25,76 EUR, kopā 66,08 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 470,07 EUR, nokavējuma naudu 

417,84 EUR, kopā 887,91 EUR, 

pavisam kopā 953,99 EUR (deviņi simti piecdesmit trīs euro 99 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.29 uz divām lapām. 
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62.  

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.S. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no I.S. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 27,66 EUR, nokavējuma naudu 29,07 EUR, kopā 56,73 EUR, pavisam 

kopā 56,73 EUR (piecdesmit seši euro 73 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.30 uz divām lapām. 

 

 

63. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no S.S. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 140,11 EUR, nokavējuma naudu 

66,62 EUR, kopā 206,73 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 23,60 EUR, nokavējuma naudu 

10,27 EUR, kopā 33,87 EUR, 

pavisam kopā 240,60 EUR (divi simti četrdesmit euro 60 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 20.augusta lēmumu 

Nr.12, p.14 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.31 uz divām lapām. 

 

 



37 

 

64. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no R.S. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no R.S. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 167,87 EUR, nokavējuma naudu 

20,93 EUR, kopā 188,80 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 20,86 EUR, nokavējuma naudu 

2,62 EUR, kopā 23,48 EUR, 

pavisam kopā 212,28 EUR (divi simti divpadsmit euro 28 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.32 uz divām lapām. 

 

 

65. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no D.T. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 185,85 EUR, nokavējuma naudu 

14,15 EUR, kopā 200,00 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 1,25 EUR, nokavējuma naudu 

0,08 EUR, kopā 1,33 EUR, 

pavisam kopā 201,33 EUR (divi simti viens euro 33 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.33 uz divām lapām. 
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66. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no V.V. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no V.V. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 140,59 EUR, nokavējuma naudu 

24,94 EUR, kopā 165,53 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 29,39 EUR, nokavējuma naudu 

5,32 EUR, kopā 34,71 EUR, 

pavisam kopā 200,24 EUR (divi simti euro 24 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.34 uz divām lapām. 

 

 

67. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.V. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 89,21 EUR, nokavējuma naudu 

53,71 EUR, kopā 142,92 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 6,78 EUR, nokavējuma naudu 

4,07 EUR, kopā 10,85 EUR, 

pavisam kopā 153,77 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro 77 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.35 uz divām lapām. 
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68. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.Z. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.Z. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 9 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa,  Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Levitass), 

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

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no I.Z. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 245,51 EUR, nokavējuma naudu 22,96 EUR, kopā 268,47 EUR, 

pavisam kopā 268,47 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro 47 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.36 uz divām lapām. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 17.50 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

A.Tīdemanis 

 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


