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Sasaukta plkst.16.30 

Sēdi atklāj plkst.16.30 

 

Darba kārtība:  

1. Par iniciatīvas grupas veidotu pasākumu pašvaldības telpās un piesaistot pašvaldības 

finansētus kolektīvus. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāja Vineta Lapsele. 

 

Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Jānis 

Mičulis. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors. 

 

Nepiedalās:  

Māris Baltiņš   – attaisnots iemesls; 

Guntars Zicāns – attaisnots iemesls; 

Elija Latko  – attaisnots iemesls. 

 

1. 

Par iniciatīvas grupas veidotu pasākumu pašvaldības telpās un piesaistot 

pašvaldības finansētus kolektīvus  

(ziņo: M.Juzupa, izsakās:  F.Puņeiko, E.Stapulone, G.Sabulis, A.Capars, D.Kalniņa, 

J.Levitass, A.Tīdemanis, J.Mičulis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes deputātu E.Stapulones, J.Levitasa, A.Tīdemaņa, 

D.Slokas, J.Mičuļa, J.Sukaruka, D.Kalniņas, S.Orehovas 2016.gada 16.novembra iesniegumu 

(reģ. 16.11.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2230) par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 

jautājumā par iniciatīvas grupas (Māris Baltiņš, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Uldis Skroderis, Mārtiņš Raudziņš, Rolands Kļaviņš) veidotu pasākumu pašvaldības telpās – 

Priekuļu kultūras namā, piesaistot pašvaldības finansētus kolektīvus.  
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Iesniegumam pievienots šāds lēmumprojekts: 

 „Rosinām informēt sabiedrību par pašvaldības kolektīvu un pašvaldības līdzdalību 

pasākumā „Dziesma vieno novadu””. 

M.Juzupa norāda, ka iniciatīvas grupa ar novada pašvaldību nav saskaņojusi 2016.gada 

27.novembra Pirmās adventes koncerta „Dziesma vieno novadu” norisi, kurā aicināts piedalīties 

pašvaldības finansēts koris, par ko nav informēta Priekuļu kultūras nama direktore I.Krafte. Lai 

rīkotu kādu pasākumu pašvaldības telpās, ir jāraksta iesniegums un jābūt pašvaldības 

saskaņojumam.  

E.Stapulone jautā, kādēļ nav rakstīts iesniegums un norādīts, ka pašvaldība arī ir 

atbalstītājs? 

G.Sabulis – šādi pasākumi tiek organizēti, piem. „Tūgadiņa” koncertā nav norādīts, ka 

atbalstītājs pašvaldība. 

E.Stapulone – šis kolektīvs ir uzaicināts. 

J.Levitass – tā nav likumīga rīcība. Jāzina, kā rīkoties ar pašvaldības mantu. Jābūt 

pašvaldībā reģistrētam iesniegumam. Šī ir priekšvēlēšanu kampaņa. Ja būtu rakstīts, ka organizē 

arī Priekuļu novada pašvaldība, nebūtu iebildumi. 

A.Tīdemanis – piekrītu, ka pasākumam jābūt saskaņotam ar pašvaldību. 

J.Mičulis – kad tiek rīkots sporta pasākums Priekuļu vidusskolā, tas tiek oficiāli 

saskaņots. 

D.Sloka norāda, ka iepriekš ir rīkoti pasākumi, to oficiāli saskaņojot. 

A.Capars jautā, ko darīt šajā gadījumā? Ko darīt ar afišu? 

D.Kalniņa uzskata, ka būtu nepieciešams pārtaisīt afišas. 

J.Levitass norāda, ka jāraksta atsauces gan avīzē, gan afišā, ka pasākums organizēts 

sadarbība ar pašvaldību. 

M.Juzupa iesaka rakstīt oficiālu iesniegumu. Izrunāt ar kultūras nama direktori, un 

koncertā pieminēt, ka ar pašvaldības atbalstu piedalās pašvaldības koris. 

A.Capars piekrīt uzrakstīt iesniegumu un sociālajos tīklos labot kļūdu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Informēt sabiedrību par pašvaldības kolektīvu un pašvaldības līdzdalību pasākumā 

„Dziesma vieno novadu” . 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes deputāts A.Capars. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 17.10 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                    V.Lapsele 


