
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv  

 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2017.gada 23.novembrī          Nr.13 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā (prot.Nr.11, 

22.p.). 

2. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Gaujas iela 5, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu. 

3. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-35 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

4. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-37, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

5. Par kadastra datu precizēšanu. 

6. Par zemes vienību platību precizēšanu. 

7. Par zemes īpašuma ar „kadastra apzīmējumu”, “Kalna Mellužas”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

8. A.A. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

9. Zemnieku saimniecības “Lejas Sīmaņi” iesnieguma izskatīšana par zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu”  iznomāšanu. 

10. Zemnieku saimniecības “Lejas Sīmaņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu. 

11. R.B. iesnieguma izskatīšana par Liepas pamatskolas sporta zāles izīrēšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Kapsēta, Mazā 

Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

13. Par  telpu nomas līguma slēgšanu ar Ņ.M. 

14. P.Ū. iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

15. Par Starpinstitūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikuma apstiprināšanu. 

16. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.11/2017 

„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto, starpproduktu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā” izdošanu. 

17. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu Nr.12/2017 

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

Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” izdošanu. 

18. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.13/2017 

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu. 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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19. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.10/2017 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” precizēšanu. 

20. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” apstiprināšanu. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15/2017 “Par pabalstiem 

pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 

apstiprināšanu.  

22. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.16/2017 “Par ģimenes (personas) 

atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu. 

23. Par Priekuļu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

24. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības 

Priekuļu novadā apstiprināšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma ,,Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

26. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 9.p.). 

27. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

28. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

29. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Piļas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

30. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajam īpašumam „Vinnēni”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

31. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Stūrīši” un ,,Jaunarāji”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

32. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

33. Par adreses ,,Andi”, Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, dzēšanu. 

34. Par adrese apstiprināšanu telpu grupai „Zvārģos”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

35. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.K. un A.K. 

36. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.Š., E.Š.  un J.Š. 

37. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. 

38. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.G. un D.S. 

39. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu T.T. un M.S. 

40. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.S. 

41. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.S. 

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

 

Sēsi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības jurista palīgs Inna Ville 

 

Piedalās – 

Deputāti Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, 

Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, 

Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Trteikmane. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 
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Evita Šīrante               – Liepas pagasta  pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Elita Rancāne   – Sociālā dienesta vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Ineta Eberharde  – vecākā nodokļu speciāliste; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Nepiedalās:  

Māris Baltiņš  – komandējumā; 

Baiba Karlsberga - mācībās. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

1. Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

43. Par atteikumu uzņemt A.B. Palīdzības reģistrā. 

44. Par atteikumu uzņemt I.U. Palīdzības reģistrā. 

45. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.M. 

46. Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā. 

47. Par atteikumu uzņemt M.S. Palīdzības reģistrā. 

48. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

49. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

50. Par sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā.  

51. Par  ieejas maksām pasākumos. 

52. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Tomiņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

53. Par SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” piedāvājumu. 

54. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības.  

55. Par amata vienības izveidošanu Labiekārtošanas nodaļā.  

56. SIA “Lode”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

57. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai. 

58. Par Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas izveidošanu. 

 

3. Darba kārtības 53.punktu - par SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” piedāvājumu, 

izskatīt kā pirmo darba kartības jautājumu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” piedāvājumu. 

2. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā (prot.Nr.11, 

22.p.). 

3. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Gaujas iela 5, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu. 

4. Par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-35 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

5. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-37, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 
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6. Par kadastra datu precizēšanu. 

7. Par zemes vienību platību precizēšanu. 

8. Par zemes īpašuma ar „kadastra apzīmējumu”, “Kalna Mellužas”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

9. A.A. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

10. Zemnieku saimniecības “Lejas Sīmaņi” iesnieguma izskatīšana par zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu” iznomāšanu. 

11. Zemnieku saimniecības “Lejas Sīmaņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu. 

12. R.B. iesnieguma izskatīšana par Liepas pamatskolas sporta zāles izīrēšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Kapsēta, Mazā 

Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

14. Par  telpu nomas līguma slēgšanu ar Ņ.M. 

15. P.Ū. iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

16. Par Starpinstitūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikuma apstiprināšanu. 

17. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.11/2017 

„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto, starpproduktu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā” izdošanu. 

18. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu Nr.12/2017 

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

Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” izdošanu. 

19. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.13/2017 

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu. 

20. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.10/2017 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” precizēšanu. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” apstiprināšanu. 

22. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15/2017 “Par pabalstiem 

pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 

apstiprināšanu.  

23. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.16/2017 “Par ģimenes (personas) 

atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu. 

24. Par Priekuļu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

25. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības 

Priekuļu novadā apstiprināšanu. 

26. Par nekustamā īpašuma ,,Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

27. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 9p.). 

28. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

29. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

30. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Piļas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

31. Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajam īpašumam „Vinnēni”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

32. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Stūrīši” un ,,Jaunarāji”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

33. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

34. Par adreses ,,Andi”, Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, dzēšanu. 
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35. Par adrese apstiprināšanu telpu grupai „Zvārģos”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

36. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.K. un A.K. 

37. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.Š., E.Š.  un J.Š. 

38. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. 

39. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.G. un D.S. 

40. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu T.T. un M.S. 

41. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.S. 

42. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.S. 

43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

44. Par atteikumu uzņemt A.B. Palīdzības reģistrā. 

45. Par atteikumu uzņemt I.U. Palīdzības reģistrā. 

46. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.M. 

47. Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā. 

48. Par atteikumu uzņemt M.S. Palīdzības reģistrā. 

49. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

50. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

51. Par sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā. 

52. Par  ieejas maksām pasākumos. 

53. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Tomiņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

54. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības.  

55. Par amata vienības izveidošanu Labiekārtošanas nodaļā.  

56. SIA “Lode”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

57. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai. 

58. Par Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas izveidošanu. 

 

1. 

Par SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” piedāvājumu 

(ziņo: Dāvis Valters Immurs; izsakās: E.Šīrante, A.Broka, A.Tīdemanis, D.Kalniņa, 

A.Kalnietis, E.Stsapulone)  

 

 Dome iepazīstas ar SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izmaksu piedāvājumu Priekuļu 

novada deklarēto iedzīvotāju izvietojuma un ar to saistīto atvasināto rādītāju un esošo uzņēmumu 

radītās pievienotās vērtības analīzes pakalpojumam un video konferencē uzklausa sabiedrības 

pārstāvja Dāvja Valtera Immura sniegto informāciju. 

 Deputāti uzdod jautājumus un izsaka viedokļus par piedāvājumu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, 

Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds 

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

Pieņemt zināšanai SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” sniegto informāciju. 

 

2. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā (prot.Nr.11, 22.p.) 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome, pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju, uz likumu „Par 

pašvaldībām”, uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” un Latvijas Republikas  
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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 -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 

Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Priekuļu novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā (prot.Nr.11, 22.p.) 1. un 

2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

„1. Izmainīt zemes vienību robežas zemes vienībām ar „kadastra apzīmējumu”,  ar 

„kadastra apzīmējumu”, izveidojot jaunu zemes vienību ar platību 0,04 ha saskaņā ar pievienoto 

grafisko pielikumu, un no jauna izveidoto zemes vienību iekļaut nekustamā īpašuma ar „kadastra 

Nr.”, “Ed.Veidenbauma ielas saimniecības ceļš” , Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāvā. Pēc 

zemes vienību robežu izmaiņām noteikt zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” platību  0,22 

ha, zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” platību 0,17 ha”.  

”2.No jauna izveidotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un  ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa 

kods – 1101”.  

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

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

Cēsu novadā, LV–4101. 

 

3. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Gaujas iela 5, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

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

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

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

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

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

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

ceturtās daļas 8.punktu, garāžu īpašnieku biedrības “Gauja” valdes priekšsēdētāja Sergeja 

Kunova 2017.gada 4.oktobra atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis 

Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo zemes īpašumu Gaujas ielā 5, Liepā, Liepas pagastā,  

Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, reģistrētu Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr., 

juridiskai personai - garāžu īpašnieku biedrībai “Gauja”, reģistrācijas Nr.40008244062, juridiskā 

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

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Gaujas ielā 5, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā cenu  17 421 EUR un slēgt pirkuma līgumu ar garāžu 

īpašnieku biedrību “Gauja”. 

3. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot pirkuma līguma 

projektu par 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu. 

4. Garāžu īpašnieku biedrībai “Gauja”, pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada 

pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas. 

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

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

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

nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata Ņ.I., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 12.10.2017. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 16.10.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2154) ar lūgumu 

atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ar tam piekrītošo zemes 

gabala domājamo daļu Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23-35, kuru īrē no 

pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto 

daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta 

pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, Ņ.Ivanovas atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -

13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra 

Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars 

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.35, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa 

Nr.35, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23, nosacīto cenu 

3 590,75 EUR. 

3. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu par nosacīto cenu dzīvokļa 

īrniecei Ņ.I., „personas kods”.  

4. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot pirkuma līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt pirkuma līgumu un 

nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. 

6. Ņ.I. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

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

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

 

5. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša iela 9-37, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz V.P., „personas kods”, dzīvojoša „adrese”, 2017.gada 25.oktobra 

iesniegumu par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 9-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

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

12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

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

piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” regulējumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Pāvila Rozīša 

iela 9-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējumu”, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Pāvila Rozīša iela 9-37, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu”, atsavināt V.P., „personas kods”, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

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

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

 

6.  

Par kadastra datu precizēšanu 

 

6.1. 

Nekustamajam īpašumam „Rūpnīcas iela 14”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Ir konstatētas neprecizitātes nekustamā īpašuma “Rūpnīcas iela 14”, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas dokumentos, nosakot nedzīvojamo telpu kopējo platību 

un līdz ar to dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kā arī kopīpašuma domājamās daļas un 

domājamās daļas no zemes. 

Pamatojoties uz 2012.gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis 

Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt precizēto F11 nekustamajam īpašumam “Rūpnīcas iela 14”, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā ( skat.pielikumā). 

2. Lūgt Valsts zemes dienestu veikt datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Rūpnīcas iela 14”, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz apstiprināto formu 11. 

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

4. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 
 

6.2. 

Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Parka iela 4”, Priekuļi, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone)  

 

        Ir konstatētas neprecizitātes nekustamā īpašuma “Parka iela 4”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, privatizācijas dokumentos, nosakot nedzīvojamo telpu kopējo platību un līdz ar 

to dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kā arī kopīpašuma domājamās daļas un domājamās daļas no 

zemes. 

Pamatojoties uz 2012.gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis 

Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Apstiprināt precizēto F11 nekustamajam īpašumam “Parka iela 4”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā ( skat.pielikumā). 

2. Lūgt Valsts zemes dienestu veikt datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Parka iela 4”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz apstiprināto formu 11. 

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

4. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

 

7. 

Par zemes vienību platību precizēšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata Valsts zemes dienesta nosūtīto Pārskatu par zemi Priekuļu 

novadā, kurā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētajām 

zemes vienībām platības atšķiras no  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

grafiskās daļas datiem. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 

263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas  noteikumi” 132. punktu, 

atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 

Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Precizēt Priekuļu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā un lietošanā esošām zemes 

vienībām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētās zemes 

vienību platības atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās 

daļas datos norādītajām platībām: 

  

Nr. 

p.k. 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Nosaukums NĪVKIS 

teksta daļā 

reģistrētā 

platība, ha 

NĪVKIS 

grafiskajā 

daļā 

aprēķinātā  

platība, 

ha 

1. …………….. P20-Ozoli, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

0,6 0,45 

2. …………….. Kainaiži-Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

0,1 0,14 

3. …………….. Kainaiži-Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

0,6 0,71 

4. …………….. Grīviņi - Rāmlejas II, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

1,0 1,24 

5. …………….. Vecroči, Liepas pagasts, Priekuļu novads 2,4 2,86 

6. …………….. Rekšņu purvs, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

1,8 1,19 

7. …………….. Pilpi II, Liepas pagasts, Priekuļu novads 1,0 0,77 
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8. …………….. Struņķi, Liepas pagasts, Priekuļu novads 0,5 0,7 

9. …………….. Malkas laukums, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

0,8 1,17 

10. …………….. Pie Vējdzirnavām, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

1,0 1,78 

11. …………….. Dārziņi pie Mežābeles, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

7,0 5,52 

12. …………….. Pie Kalniešiem, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

0,64 0,56 

13. …………….. Zemītes – Liepas muiža, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,9 0,6 

14. …………….. Zemītes – Liepas muiža, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,6 0,27 

15. …………….. Apstādījumi Maija ielā, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,7 0,39 

16. …………….. Smiltenes ceļš – Raibači – Lintera iela, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads 

0,6 0,35 

17. …………….. Skvērs pie P.Rozīša ielas, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,1 0,14 

18. …………….. Maija iela, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

0,6 0,47 

19. …………….. Sietiņi - Jaunliepas, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,4 0,05 

20. …………….. Celmi, Liepas pagasts, Priekuļu novads 0,1 0,05 

21. …………….. Lizītes – Sīkas - Auduļi, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

1,9 0,65 

22. …………….. Penderu ceļš, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

1,3 0,33 

23. …………….. Rekšņu purvs, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

119,5 101,5 

24. …………….. Smiltenes ceļš – Lagāti - Irbītes, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads 

4,0 3,23 

25. …………….. Dukuļi – Vaives Dzirnavas, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads 

4,5 1,83 

26. …………….. Liepas muiža – Baķi, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

2,8 0,55 

27. …………….. Sietiņi – Jaunliepas, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,5 0,41 

28. …………….. Dukuļi – Vaive, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

0,4 0,22 

29. …………….. Dukuļi – Vaive, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

1,6 0,77 

30. …………….. Pakalnieši, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads 

0,7 0,46 

31. …………….. Gravas, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

1,0 0,72 

32. …………….. Vītolmalas, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

1,0 0,88 

33. …………….. Birzuļi, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,5 0,43 
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34. …………….. Gaitnieki, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,4 0,47 

35. …………….. Kalēji, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads 1,0 1,53 

36. …………….. Gubāti - Dzirkaļi, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

2,9 1,47 

37. …………….. Tūri - Lisa, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

3,7 4,23 

38. …………….. Laistītava, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,4 0,14 

39. …………….. Gaitnieki – Startu kalns, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads 

3,6 2,27 

40. …………….. Mētras, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,3 0,22 

41. …………….. Kalna Ennēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

3,8 4,91 

42. …………….. Grants karjers, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

1,4 0,41 

43. …………….. Ķelles, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads 0,4 0,33 

44. …………….. Bērziņi – Radziņu ezers, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads 

0,4 0,18 

45. …………….. Dauguļi – Smurģi, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,9 0,78 

46. …………….. Dauguļi – Smurģi, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,3 0,23 

47. …………….. Mārsnēni – Sakaiņi, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

1,7 2,23 

48. …………….. Celtnieku iela, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,4 0,33 

49. …………….. Kapsēta - Pagrabs, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,6 0,32 

50. …………….. Auziņas, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,2 0,49 

51. …………….. Bites, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads 0,9 1,05 

52. …………….. Kūdras - Strautnieki, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

1,5 0,44 

53. …………….. Kūdras - Strautnieki, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,2 0,14 

54. …………….. Kūdras - Strautnieki, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,54 0,46 

55. …………….. Auniņi - Penguri, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

2,0 1,28 

56. …………….. Jaunsīkuļi, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,6 1,16 

57. …………….. Kalna Sīkuļi, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

1,0 0,88 

58. …………….. Sīkuļi – Jaunpenguri, Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads 

1,7 1,25 

59. …………….. Ziedi - Sīkuļi, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,27 0,46 
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60. …………….. Ozolu gatve, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,7 1,74 

61. …………….. Valmieras c. - Leokādijas, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads 

0,1 0,17 

62. …………….. Krasta iela, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,17 0,08 

63. …………….. Lakstīgalu iela, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,5 0,15 

64. …………….. Dīķmala, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,6 0,31 

65. …………….. Druvu mežs, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

5,2 6,41 

66. …………….. Spāriņkalns-Avots, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,42 0,36 

67. …………….. SIA Specceltnieks, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,3 0,19 

68. …………….. Dukuri-Sīļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,43 0,5 

69. …………….. Cēsis-Ķingas, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,65 0,55 

70. …………….. Cēsis-Ninieris, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,89 0,4 

71. …………….. Batereju lauks, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

16,0 9,43 

72. …………….. Batereju lauks, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

6,3 5,3 

73. …………….. Kazu purva Baltā klints, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads 

12,5 10,3 

74. …………….. Bites-Kunči, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

3,82 0,38 

75. …………….. Viļuma Skubiņa iela, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads 

3,51 1,8 

76. …………….. Atmodas iela 9, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

1,0 1,5 

77. …………….. Tautas nams-Upītes, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads 

0,72 0,82 

78. …………….. Pagasta zeme, Veselavas pagasts, Priekuļu 

novads 

6,6 5,52 

79. …………….. Pagasta zeme, Veselavas pagasts, Priekuļu 

novads 

3,9 2,78 

80. …………….. Kapi-Ezernieki, Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,5 0,42 

81. …………….. Viesturi-Dadzīši, Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,4 0,32 

82. …………….. Ozoli-Oškalni, Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads 

0,7 0,38 

83. …………….. Skola-Puķi, Veselavas pagasts, Priekuļu 

novads 

4,8 3,77 

84. …………….. Vanagi-Veclaicenes šos., Veselavas 

pagasts, Priekuļu novads 

3,69 3,18 
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85. …………….. Mellupi, Veselavas pagasts, Priekuļu 

novads 

6,08 7,47 

86. …………….. Vecpiebalgas šos.-Pūpoli-L.Stirnas, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads 

0,53 0,41 

 

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

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, 

Maija iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

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

4201. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā.  

 

8. 

Par zemes īpašuma ar „kadastra apzīmējumu”, “Kalna Mellužas”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: D.Kalniņa)  

 

        Pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas 

ierosinājumu par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, “Kalna Mellužas”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un iepazīstoties ar  pieejamo 

informāciju, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Pamatojoties uz Veselavas pagasta padomes 2008.gada 19.septembra lēmumu Nr.4.1., 

protokols Nr.10 un Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu Nr.40. (sēdes 

protokols Nr.7) noteikta zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, “Kalna Mellužas”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritība pašvaldībai. 

2. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, “Kalna Mellužas”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, 2008.gada 3.septembrī Veselavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. reģistrēts būvju īpašums “Kalna Mellužas”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, ar 

„kadastra Nr.”, īpašnieks Mednieku klubs “Veselava”. 

3. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 2.panta 2.daļas 2.punkts nosaka “Zemes reformas laikā valstij piekrīt un 

uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja 

fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, 

nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību 

atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šīs zemes ir juridiskajām 

personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas 

(būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem.” 

4. Zemes reformas laikā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4294 003 0069 nav 

piešķirta lietošanā būvju īpašniekam Mednieku klubam “Veselava”. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2. panta 2.daļas 2.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris 

Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Ieskaitīt zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, “Kalna Mellužas”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, 5,64 ha kopplatībā, rezerves zemes fondā. 

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

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

4201. 
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4. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā.    

 

9. 

A.A. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata A.A.,  „personas kods”, 2017.gada 7.novembra iesniegumu 

(reģ.07.11.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.A-1453) par zemes nomas līguma slēgšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris 

Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt A.A., „personas kods”, zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, ar 

nosaukumu “Malkas laukums”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  daļu zemes – laukumu 0,084 

ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes nomas līgumu.  

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

10. 

Zemnieku saimniecības “Lejas Sīmaņi” iesnieguma izskatīšana par zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu” iznomāšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecības 

“Lejas Sīmaņi”, reģistrācijas nr.49501016483, juridiskā adrese “Lejas Sīmaņi”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129, 2017.gada 6.novembra iesniegumu (reģ.08.11.2017. 

Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldē Nr.237/3-4.1) par zemes gabala ar 

„kadastra apzīmējumu”, 7,0 ha platībā, iznomāšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris 

Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  
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1. Iznomāt Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecībai “Lejas Sīmaņi”, 

reģistrācijas nr.49501016483, juridiskā adrese “Lejas Sīmaņi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4129, daļu no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, ar nosaukumu “Pie 

Mežābeles”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemi lauksaimniecības vajadzībām 4,6 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu 1,5% no kadastrālās vērtības. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes nomas līgumu.  

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

11. 

Zemnieku saimniecības “Lejas Sīmaņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecības 

“Lejas Sīmaņi”, reģistrācijas nr.49501016483, juridiskā adrese “Lejas Sīmaņi”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129, 2017.gada 27.oktobra iesniegumu (reģ.01.11.2017. Priekuļu 

novada pašvaldībā Nr.1412) par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, 0,8 ha platībā, 

iznomāšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris 

Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecībai “Lejas Sīmaņi”, 

reģistrācijas nr.49501016483, juridiskā adrese “Lejas Sīmaņi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4129, zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, ar nosaukumu “Malkas laukums”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  daļu zemes – laukumu 1,086 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt zemes nomas līgumu.  

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

12. 

R.B. iesnieguma izskatīšana par Liepas pamatskolas sporta zāles izīrēšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: E.Šīrante)  

 

Priekuļu novada dome izskata R.B., „personas kods”, „adrese”, 2017.gada 3.novembra 

iesniegumu par iespēju izīrēt Liepas pamatskolas sporta zāli basketbola nodarbībām. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta 6.punktu un Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 7.punktu, 8.punktu, 9.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte 

Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

1. Izīrēt sporta nodarbībām Liepas pamatskolas sporta zāli, tualetes un dušas telpas 

pirmdienās un piektdienās no plkst.18.00-20.00 un slēgt materiālās atbildības līgumu ar R.B., 

„personas kods”, „adrese”, kā materiāli atbildīgo personu par nodoto inventāru un nodarbību 

organizētāju. 

2. Noteikt telpu īres maksu par vienu stundu 11.66 EUR bez PVN. 

3. Noteikt līguma termiņu no 2017.gada 24.novembra līdz 2018.gada 1.maijam. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot īres un materiālās 

atbildības līgumu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt līgumu.  

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

lēmuma paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi juriste I.Jansone.  

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

 

 

13.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Kapsēta, 

Mazā Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone)  

 

        Pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja ieteikumu mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Kapsēta, Mazā Ellīte”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”,  Priekuļu novada dome, 

konstatē: 

1. Zemes vienībai „Kapsēta, Mazā Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 2,41 ha platībā 

ar „kadastra apzīmējumu” ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods 0101; 

2. Uz zemes vienības „Kapsēta, Mazā Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra 

apzīmējumu”,  atrodas kapsētas teritorija un būve- kapliča. 

Pamatojoties uz 20. 06. 2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā 

īpašuma  lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Priekuļu novada pašvaldības valdījumā 

esošam nekustamajam īpašumam „Kapsēta, Mazā Ellīte”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

īpašuma „kadastra Nr.”, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”,  2,41 ha platībā 

un būves ar „kadastra apzīmējumu” 

no –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods 0101.  

uz – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, mērķa 

kods 0907.  

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  
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3. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 
 

14. 

Par  telpu nomas līguma slēgšanu ar Ņ.M. 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: S.Orehova)  

 

Priekuļu novada dome izskata Ņ.M., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 

9.novembra iesniegumu (reģ. 10.11.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-1476) par 

neapdzīvojamo  telpu nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

apakšpunktu un  otro daļu un Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16.novembra (protokols 

Nr.13, p.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt telpu nomas līgumu ar Ņ.M., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta „adrese”, par 

neapdzīvojamās telpas Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128,  

1.stāvā, pēc plāna  telpa Nr.10  ar  platību 22,0 m2, bez lodžijas ar platību 3,3 m2 un bez gaiteņa ar 

platību 5,7 m2. Kopējā iznomājamo telpu platība 22,0 m2, lietošanu noliktavas vajadzībām, 

nepārtikas preču glabāšanai uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – viens gads. 

3. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot nomas līguma 

projektu. 

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

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājai E.Šīrantei 

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

 

15. 

P. Ū.  iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: S.Orehova)  

 

Priekuļu novada dome izskata Mārsnēnu veselības aprūpes iestādes vadītājas P.Ū. 

2017.gada 10.novembra iesniegumu (reģ. 13.11.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. 2336) ar 

lūgumu pagarināt nedzīvojamās telpas Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta „Aptiekā” nomas 

līguma termiņu ārsta palīga pakalpojumu sniegšanai Mārsnēnu pagasta iedzīvotājiem. 

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

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

apakšpunktu un otro daļu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 

16.novembra (protokols Nr.13, p.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte 

Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

1. Pagarināt neapdzīvojamo telpu „Aptiekā”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, nomas 

līgumu ar P.Ū. uz laiku līdz 31.12.2018. 
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2. Uzdot Priekuļu novada juristei Initai Jansonei sagatavot grozījumus nomas līgumā. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni parakstīt nomas līguma grozījumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektora vietnieks R.Saļmo. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz vienas lapas. 

 

16. 

Par Starpinstitūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Starpinstitūciju sadarbības grupas bērnu 

tiesību aizsardzībā nolikuma apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības 

likuma 6.panta trešo daļu, 66.un 67.pantu, 2017.gada 12.septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris 

Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt Starpinstitūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikumu. 

(Nolikums pielikumā). 

 

17.  
Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu 

Nr.11/2017 “ Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto, starpproduktu 

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā” izdošanu 

(ziņo: I.Jansone)  
 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2017  

“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto, starpproduktu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai Priekuļu novadā” izdošanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,  pamatojoties uz  Alkoholisko dzērienu aprites 

likuma 8.panta otro  daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/2017 „Par kārtību, kādā 

tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

Priekuļu novadā”. (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. 

 

18. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu Nr.12/2017 

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

Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” izdošanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

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

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45
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Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

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

un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 21.novembra (protokols Nr.9, p.4) 

lēmumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/2017 „Par grozījumiem 

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

2017.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. 

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

 

19. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu 

Nr.13/2017 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  

„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu 

(ziņo: S.Orehova, izsakās: A.Broka)  

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem 2012.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2017.gada 16.novembra (protokols Nr.13, p.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis 

Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumus Nr.13/2017 „Par grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības saistošajos  noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzišanu”” (Noteikumi pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.13/2017 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos  noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzišanu”” 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 nākošajā dienā pēc to publicēšanas 

Priekuļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Priekuļu novada vēstis”. 

 

20. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.10/2017 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” precizēšanu 

(ziņo: I.Eberharde)  

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības galvenās nodokļu 

speciālistes I.Eberhardes informāciju par nepieciešamību redakcionāli precizēt Priekuļu novada 

pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu Priekuļu novadā”. 

Ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2017.gada 31.oktobra vēstuli Nr. 1-18/8278, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis 
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Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.oktobra 

Saistošajos noteikumos Nr.10/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

Priekuļu novadā” (Precizētie noteikumi pielikumā). 

2. Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

21.  

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” apstiprināšanu 

(ziņo: E.Rancāne)  
 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2017  

“Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,  pamatojoties uz  likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta trešo  daļu un atbilstoši Priekuļu novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 

2017.gada 16.novembra atzinumam (protokols Nr.4, p.1), atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis 

Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

4. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14/2017 „Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” (Saistošie noteikumi pielikumā).  

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai.  

6. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām"  

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

22. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 15/2017 “Par pabalstiem 

pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 

apstiprināšanu 

(ziņo: E.Rancāne)  
 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2017 

“Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem” apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,  pamatojoties uz  Bērnu tiesību aizsardzības 

likuma 12.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 

"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 

ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27.,29., 30. 31. un 31.1, 

32.punktu ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa  jautājumu risināšanā” 252.panta piekto daļu,  un 

atbilstoši Priekuļu novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 2017.gada 16.novembra 

atzinumam (protokols Nr.4, p.1), atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15/2017 „ Par 

pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 

(Saistošie noteikumi pielikumā).  

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45
http://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums#p12
http://likumi.lv/ta/id/
http://likumi.lv/ta/id/


21 

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. 

 

23.  

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.16/2017 “Par ģimenes 

(personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un  sociālās palīdzības 

pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

(ziņo: E.Rancāne)  
 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2017  

“Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un  sociālās palīdzības 

pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.  

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,  pamatojoties uz  Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma  3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto 

daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu 

Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu un atbilstoši Priekuļu 

novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 2017.gada 16.novembra atzinumam (protokols 

Nr.4, p.1), atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16/2017 „Par 

ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un  sociālās palīdzības pabalstiem 

Priekuļu novada pašvaldībā” (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. 

  

24. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības Ētikas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

domes deputātu Ētikas kodeksa 4.1.punktu un Priekuļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas 

kodeksa 4.1.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumu. (Nolikums pielikumā). 

 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p33
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p35
https://likumi.lv/ta/id/253731-noteikumi-par-garanteto-minimalo-ienakumu-limeni
https://likumi.lv/ta/id/253731-noteikumi-par-garanteto-minimalo-ienakumu-limeni#p3
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45
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25.  

Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

kārtības Priekuļu novadā apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: S.Orehova, A.Broka, E.Stapulone)  

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtības Priekuļu novadā apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 16.punktu un 47.panta trešo daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte 

Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

kārtību Priekuļu novadā. (Kārtība pielikumā) 

 

26. 

Par nekustamā īpašuma ,,Mežaiņi”,  

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

Novada dome izskata SIA ,,Dizozols”, juridiskā adrese Beātes iela 5, Valmiera, kas 

pamatojoties uz pilnvarojumu reģ.Nr.2418 pārstāv R.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

iesniegumu (30.10.2017., Nr.1396), par nekustamā īpašuma „Mežaiņi” Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 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 -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 

Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Mežaiņu mežs”, 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 1.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

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

apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 4.6ha; 

3.2. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 
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27. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2017.gada 23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 9.p.) 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

Novada dome izskata V.V., dzīvojošas „adrese”,  iesniegumu (23.10.2017., Nr.V-1376), 

par papildinājumiem Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.oktobra lēmumā ,,Par zemes 

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Brunīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505, (02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Priekuļu novada domes 2017.gada 23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 9.p.) 1.punktu 

izteikt sekojošā redakcijā: 

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

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

apzīmējumu” trīs daļās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu”. 

2. Priekuļu novada domes 2017.gada 23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 9.p.) 2.punktu 

izteikt sekojošā redakcijā: 

          „2.1. Atdalīto zemes vienību platības orientējoši 1.4ha un 0.2ha, vairāk vai mazāk, cik 

                    izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. Projektā paredzēt piekļūšanu, no jauna izveidotajām zemes vienībām no pašvaldības  

       autoceļa; 

2.3. Uz atdalāmajām zemes vienībām, gar Selekcijas ielu, atrodas pašvaldības gājēju –  

        velobraucēju celiņš. Atdalāmajās zemes vienībās noteikt apgrūtināto teritoriju  

        pašvaldības gājēju – velobraucēju celiņa uzturēšanai, ieskaitot aizsargjoslas  

        platumu; 

2.4. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas  

       tiesību aprobežojumus; 

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

       vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai  

       apliecinājuma kopiju; 

2.6. No jauna izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunus nosaukumus,  

       kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu”. 

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

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

 

28. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

Novada dome izskata zemnieku saimniecības ,,Dravēļi”, reģ.Nr.44101016868, juridiskā 

adrese ,,Dravēļi”, Raunas pagastā, Raunas novadā,  iesniegumu (14.11.2017., Nr.2347), par 

nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Jaunsigāti”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505, (02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 
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Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

apzīmējumu” divās daļās, atdalot apbūvētu zemes vienību un izveidojot jaunu nekustamo 

īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. Atdalītās, apbūvētās zemes vienības platība orientējoši 2.0ha, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

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

autoceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

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, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

2.5. No jauna izveidotajam 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.12 uz divām lapām. 

 

29. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

 Dome izskata G.K., dzīvo „adrese”, iesniegumu (09.11.2017., Nr.K-1462) par zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sadalīšanu divos atsevišķos nekustamajos īpašumos – no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu” atdalot neapbūvētu zemes vienību, atbilstoši pievienotajai skicei. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505, (02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu „Par 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ,,Kļavkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā” (prot.Nr.10, 3.p.). 

2. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Kļavkalni”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), paredzot to sadalīt divos atsevišķos 

nekustamajos īpašumos – no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalot neapbūvētu 

zemes vienību. 

3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

3.1. atdalāmās, neapbūvētās zemes vienības platība orientējoši 0.26ha, vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

3.2. precizēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamo īpašumu 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; 
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3.4. projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam 

atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam. Paredzot iebrauktuvi nekustamajā 

īpašumā no valsts autoceļa P20, pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no valsts 

akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"; 

3.5. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

3.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no jauna izveidotam nekustamajam īpašumam 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

30. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lejas Piļas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

Novada dome izskata M.B., dzīvojošas „adrese”,  iesniegumu (06.11.2017., Nr.B-1433), 

par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lejas 

Piļas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505, (02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

apzīmējumu” divās daļās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība orientējoši 2.0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

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

autoceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

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, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

2.5. no jauna izveidotajam 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.14 uz divām lapām. 
  

31. 

Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajam īpašumam 

„Vinnēni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

Novada dome izskata A.G., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu (30.10.2017., 

Nr.G-1395), par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta 

izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Vinnēni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505, (02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta izstrādei nekustamajam 

īpašumam „Vinnēni” („kadastra Nr.”) Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārkārtojot tajā 

ietilpstošo zemes vienību savstarpējās robežas, un apbūvēto zemes vienību kopā ar ēkām uz tā, 

izdalīt kā atsevišķu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

atdalīt apbūvētu zemes gabalu orientējoši 0.5ha platībā, un pievienojot to 

nekustamajā īpašumā ietilpstošai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, saskaņā 

ar pielikumu; 

2.2. no nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

atdalīt apbūvētu zemes gabalu orientējoši 0.6ha platībā, un pievienojot to 

nekustamajā īpašumā ietilpstošai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, saskaņā 

ar pielikumu; 

2.3. apbūvēto zemes vienību ar kopējo platību 2.1ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienību dabā, dzīvojamo ēku un palīgceltni, izdalīt kā jaunu nekustamo 

īpašumu, kura nosaukumu apstiprina vienlaicīgi ar zemes ierīcības projektu; 

2.4. projektā paredzēt nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām no pašvaldības 

autoceļa, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam, nodrošinot optimālu visu 

zemes vienību apsaimniekošanu; 

2.5. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju. 

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

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

 

32. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem 

„Stūrīši” un ,,Jaunarāji”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

Novada dome izskata zemes ierīkotājas Vitas Važas, elektroniski iesūtītu iesniegumu 

(16.11.2017., Nr.2368), par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Stūrīši” un 

,,Jaunarāji”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 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 -13 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, 

Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Stūrīši” un 

,,Jaunarāji”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, saskaņā ar kuru ir pārkārtota zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” savstarpējā robeža. 



27 

2. Pēc robežu pārkārtošanas zemes vienības ,,Stūrīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

– Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējumu” platība ir noteikta 0.6ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai 

saglabājas nemainīgs. 

3. Pēc robežu pārkārtošanas zemes vienības ,,Jaunarāji”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējumu” platība ir noteikta 4.7ha, 

vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā. Zemes lietošanas mērķis zemes 

vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.16 uz trīs lapām. 

 

33. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

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

8. Cēsis, Cēsu novads, elektroniski iesūtītu iesniegumu (16.11.2017., Nr.2369), par zemes 

ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 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 -13 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, 

Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), saskaņā ar kuru, no nekustamajā īpašumā ietilpstošās 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdala apbūvētu zemes vienību un, apvienojot to ar 

nekustamajā īpašumā ietilpstošo zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, izveido jaunu 

nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības un būvēm ar „kadastra apzīmējumu”, 

„kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” uz tās. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības – Nr.1 

zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējumu” un būvēm ar „kadastra apzīmējumu”, 

„kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” uz tās, apstiprināt nosaukumu „Ezeriņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes vienības platība 2.20ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101); 

2.3. iemērot zemes vienību dabā, tās ziemeļu robežu noteikt pa pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, kas paredzēta ceļa uzturēšanai, robežu. 

Nosakot zemes vienības rietumu robežu, respektēt noteikto piegulošā pašvaldības 

ceļa nodalījuma joslas platumu – 8.00m. 

3. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” esošajām būvēm ar „kadastra 

apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” apstiprināt adresi ,,Ezeriņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

file://////Ministru
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4. Atlikušais nekustamais īpašums „Gala Kunči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no divām zemes vienībām – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējumu”, 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un trīs būvēm: 

4.1. atlikušo zemes vienību kopējā platība 19.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

4.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgs. 

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

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.17 uz trīs lapām. 

 

34. 

Par adreses ,,Andi”, Bērzkrogs, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads dzēšanu  

(ziņo: J.Pētersons)  

 
 Novada dome izskata Valsts zemes dienesta 2017.gada 30.oktobra rakstu ar pamatojumu 

par nepieciešamību dzēst adrešu reģistrā adresi ,,Andi”, Bērzkrogs, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

 Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Stūrīši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) ar 

kopējo platību 0.3204ha, sastāvoša no vienas zemes vienības („kadastra 

apzīmējumu”), īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā Priekuļu novada 

pašvaldībai Veselavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.94; 

2. Pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības Apvienotās būvvaldes 2017.gada 

22.septembra izziņu Nr.10-1/15, par būves nēesību, 2017.gada 30.oktobrī no īpašuma 

sastāva ir izslēgta nedzīvojamā ēka ar „kadastra apzīmējumu”. Nedzīvojamai ēkai bija 

noteikta adrese ,,Andi”, Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads. Uz zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu” nav citu adresācijas objektu; 

 

 Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 

30.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

1. Adrešu reģistrā likvidēt adresi ,,Andi”, Bērzkrogs, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

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

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

4201. 

 
35. 

Par adreses apstiprināšanu telpu grupai 

,,Zvārģos”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā  

(ziņo: J.Pētersons)  

 

 Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja Jura Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību piešķirt adresi nekustamajam īpašumam – telpu grupai Nr.3 ,,Zvārģos”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

 Dome konstatē sekojošo: 

 Nekustamā īpašuma ,,Zvārģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāvā esošajā 

dzīvojamā mājā ir četras telpu grupas. Telpu grupai Nr.3 adrese nav apstiprināta; 
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 Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam – telpu grupai Nr.3, ar kopējo platību 47.85m2, nekustamajā 

īpašumā ,,Zvārģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piešķirt adresi ,,Zvārģi” 3, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128. 

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

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

4201. 

 

36. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.K. un A.K. 

(ziņo: S.Mizga)  

 

          Pēc Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājas Initas 

Jansones iesnieguma 2017. gada 9. oktobrī par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.K., 

„personas kods”, un A.K., „personas kods”, „adrese”, sakarā ar to, ka 2002. gada 1. februāra 

Dzīvojamās telpas īres līgums ir izbeigts ar 2016. gada 31. decembri.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 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 pieņemšana par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte 

Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.K., „personas kods”, un A.K., „personas 

kods”, „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

37. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.Š., E.Š.  un J.Š. 

(ziņo: S.Mizga)  

 

          Priekuļu novada dome izskata I.O.  iesniegumu (reģ. 21.09.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā Nr. O-1143) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu N.Š., „personas kods”, 

E.Š., „personas kods”, un J.Š., „personas kods”, „adrese”, sakarā ar to, ka  nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes un ar lietu saistītos apstākļus, 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 
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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 -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt N.Š., „personas kods”, E.Š., „personas kods”, un J.Š., „personas kods”, ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

38. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

        SIA “GARFIELD” reģ.Nr.44103108122 iesniedza iesniegumu (reģistrēts 2017.gada 

2.novembrī Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1420) par A.K., „personas kods”, deklarētās 

dzīvesvietas „adrese”, ziņu anulēšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 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 -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt A.K., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

2. Administratīvo aktu paziņot A.K., nosūtot lēmuma izrakstu uz deklarētās dzīvesvietas 

adresi: „adrese”. 

3. Saskaņā ar ,,Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta sesto daļu, administratīvais 

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

un lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  

4. Lēmums izpildāms nekavējoši pēc tā spēkā stāšanās.  

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

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

 

39. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.G. un D.S. 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

  Dome izskata jautājumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.G. un D.S. 

2017.gada 19.oktobra Cēsu rajona tiesas spriedumā lietā Nr.C11070717, nosprieda, 

izbeigt 2001.gada 22.augustā starp Liepas pagasta padomi un atbildētāju V.G., „personas kods”, 

noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa „adrese” īri,  izliekot V.G., „personas kods”, 

D.S., „personas kods”, kopā ar mantām no dzīvokļa „adrese”, bez citas dzīvojamās telpas 

ierādīšanas, un sakarā ar to, ka viņi līdz šim nav deklarējuši dzīvesvietu citur, anulēt deklarēto 

dzīvesvietu.  
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Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt V.G., „personas kods”, un D.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu „adrese”. 

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

3. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei. 

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

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A. 

 

40. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu T.T. un M.S. 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

 Dome izskata jautājumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu T.T. un M.S. 

2016.gada 26.septembra Cēsu rajona tiesas spriedumā lietā Nr.C11073216, nosprieda, 

izbeigt 2006.gada 3.novembrī starp Liepas pagasta padomi un atbildētāju T.T., „personas kods”, 

noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa „adrese” īri,  izliekot T.T., „personas kods”, 

un M.S., „personas kods”, kopā ar mantām no dzīvokļa „adrese”, bez citas dzīvojamās telpas 

ierādīšanas, un sakarā ar to, ka viņi līdz šim nav deklarējuši dzīvesvietu citur, anulēt deklarēto 

dzīvesvietu. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte 

Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

1. Anulēt T.T., „personas kods”, un M.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu dzīvoklī „adrese”. 

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

3. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei. 

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

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A. 

 

41. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.S. 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

  Dome izskata jautājumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.S. 

 2016.gada 08.decembra Cēsu rajona tiesas spriedumā lietā Nr.C11083416, nosprieda, 

izbeigt 2016.gada 19.janvārī starp Priekuļu novada pašvaldību un atbildētāju I.S., „personas 

kods”, noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa „adrese” īri,  izliekot I.S., „personas 

kods”, kopā ar visām no viņa atkarīgām personām un mantām no dzīvokļa „adrese”, bez citas 

dzīvojamās telpas ierādīšanas, un sakarā ar to, ka viņš līdz šim nav deklarējis dzīvesvietu citur, 

anulēt deklarēto dzīvesvietu. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 



32 

2.punktu, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte 

Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

1. Anulēt I.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī „adrese”. 

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

3. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei. 

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

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A. 

 

42. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.S. 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

 Dome izskata jautājumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.S. 

2017.gada 05.oktobra Cēsu rajona tiesas spriedumā lietā Nr.C11067317, nosprieda, 

izbeigt 2013.gada 19.februārī starp Priekuļu novada pašvaldību un atbildētāju A.S., „personas 

kods”, noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa „adrese” īri,  izliekot A.S., „personas 

kods”, kopā ar visām no viņa atkarīgām personām un mantām no dzīvokļa „adrese”, bez citas 

dzīvojamās telpas ierādīšanas, un sakarā ar to, ka viņš līdz šim nav deklarējis dzīvesvietu citur, 

anulēt deklarēto dzīvesvietu. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 

2.punktu, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte 

Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), 

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

1. Anulēt A.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

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

3. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei. 

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

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A. 

 

43. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(ziņo: I.Eberharde)  

 

Dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām”, 26.panta 61.daļā noteikts, ka nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja 

piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR.  

Minētā likuma 25.panta pirmās daļas  5.punktā noteikts, ka nodokļu parādu dzēš, ja 

nodokļu maksātājam ir likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 61. daļā paredzētajā 

gadījumā, triju gadu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās  nav pieņemts lēmums par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu. 

Tā kā divi iepriekš minētie kritēriji izpildās sarakstā pievienotajiem nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem, tad pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo 
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daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo, ceturto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas  27.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 16.28 EUR,  nokavējuma naudu 9.90 EUR,  

kopā 26.18 (divdesmit seši eiro 18 centi) saskaņā ar pievienoto sarakstu 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot galvenajai nekustamā īpašuma nodokļa speciālistei 

Inetai Eberhardei. 

 

44. 
Par atteikumu uzņemt A.B. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

Priekuļu novada dome izskata A.B. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 

13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 

15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 

18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

45. 

Par atteikumu uzņemt I.U. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

Priekuļu novada dome izskata I.U., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 

13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 

15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 

18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt I.U., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 
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3. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.22 uz divām lapām. 

 

46. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.M. 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likumu 

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 29.pantu,  Priekuļu novada pašvaldības Saistošo 

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

29.3.p.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Lauzt 2016.gada 09.novembra dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.M., „personas kods”, 

par divistabu dzīvokļa „adrese” ar dzīvojamo platību 33,3 m2, kopējo platību 54,3 m2  izīrēšanu. 

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

„adrese” ar dzīvojamo platību 46,0 m2, kopējo platību 49,2 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz trim gadiem. 

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

līdzekļiem. 

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

V.P., „personas kods”, V.P., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēdzis īres līgumu. 

8. Atbildīgā par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

9. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.23 uz divām lapām. 

 

47. 

Par atteikumu uzņemt E.K. Palīdzības reģistrā 

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

 

Priekuļu novada dome izskata E.K. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 

13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 

15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 

18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt E.K., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.24 uz divām lapām. 
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48. 

Par atteikumu uzņemt M.S. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

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

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 

13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 

15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 

18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.25 uz divām lapām. 

 

49. 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko)  
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Rūpnīcas iela 11-2 ,Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 11. oktobra protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 7200,00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 11.oktobrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Rūpnīcas iela 11-2,  Liepa, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads, atsavināšanu Wolmaria FK SIA  par viņu nosolīto cenu EUR 7200,00 

(septiņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). 

 

50. 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko)  
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – zemes Cēsu prospektā 31B, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 22. novembra protokolu, konstatēts, ka izsoles 
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procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 7000,00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 22.novembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zeme Cēsu prospektā 31B, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, atsavināšanu SIA “Mini traktors” par viņu nosolīto cenu EUR 

7000,00 (septiņi tūkstoši euro un 00 centi). 

 

51. 

Par sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā 

(ziņo: E.Stapulone)  

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Cēsu pilsētas Mākslas skolas 2017.gada 2.oktobra 

vēstuli Nr.1-14/032 (reģ.05.10.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2083) par sadarbības 

līguma atjaunošanu. 

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

pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā un 15.panta 

4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 

u.c.), lai nodrošinātu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu un jauniešu 

iespējas ārpusskolas profesionālās ievirzes izglītības iestādē apgūt mākslas teorētiskās un 

praktiskās zināšanas pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, t.i. Priekuļu novada administratīvajā 

teritorijā, Priekuļu novada dome ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas Mākslas skolu 

noslēdza Sadarbības līgumu, līguma darbības termiņš - 31.12.2017. 

Cēsu pilsētas Mākslas skola vēlas turpināt darbību Priekuļu novada administratīvajā 

teritorijā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

15.panta 4.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 21.novembra (protokols 

Nr.9, p.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Aicināt Cēsu novada pašvaldību atkārtoti slēgt sadarbības līgumu par Cēsu pilsētas 

Mākslas skolas darbību Priekuļu novada administratīvajā teritorijā. 

2. Sadarbības līguma nodrošināšanai lemt par pašvaldības telpu Priekuļos, Cēsu 

prospektā 1 iznomāšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolas vajadzībām. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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52. 

Par ieejas maksām pasākumos 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: A.Broka)  

 

Priekuļu novada dome izskata Veselavas tautas nama vadītājas Emeritas GRUZDES 

iesniegumu (reģistrēts Priekuļu novada pašvaldībā 2017.gada 17.novembrī Nr.2388) un Priekuļu 

kultūras nama direktores Ingas KRAFTES iesniegumu ((reģistrēts Priekuļu novada pašvaldībā 

2017.gada 21.novembrī Nr.2392) par ieejas maksām pasākumus. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā Priekuļu novada domes Finanšu 

komitejas 2017.gada 21.novembra lēmumu (protokols Nr.9), Priekuļu novada domes 2017.gada 

28.septembra lēmuma “Par Priekuļu novada organizēto kultūras pasākumu ieejas maksas 

cenrādi” (protokols Nr.11, punkts 25) pielikuma 3.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis 

Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, 

Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt ieejas maksas pasākumos: 

1.1. Fēliksa Ķiģeļa koncertam Veselavas muižā 2017.gada 24.novembrī EUR 15,00 

(piecpadsmit eiro); 

1.2. Jaunā gada ieskandināšana un masku balle Priekuļu kultūras namā 2018.gada 

1.janvārī EUR 10,00 (desmit eiro). 

2. Lēmuma izpildes kontrole: 

2.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba); 

2.2. Veselavas Tautas nama vadītājai E.Gruzdei; 

2.3. Priekuļu kultūras nama direktorei I.Kraftei. 

 

53. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Tomiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

 Dome izskata SIA ,,RTRK”, juridiskā adrese Dreimaņu iela 11, Mārupe, Mārupes 

novads, iesniegumu (21.11.2017., Nr.2400) par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Tomiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu trīs atsevišķos nekustamajos īpašumos 

– no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalot divas neapbūvētas zemes vienības.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505, (02.08.2016.) „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), paredzot sadalīt to trīs atsevišķos 

nekustamajos īpašumos – no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalot divas, Priekuļu 

ciema robežās ietilpstošas, neapbūvētas zemes vienības. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalāmo, neapbūvēto zemes vienību platība orientējoši 7.00ha un 0.85ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. precizēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamo īpašumu lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 
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2.4. projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem 

atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 7.pantam; 

2.5. no jauna izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunus nosaukumus un 

adreses, kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

2.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no jauna izveidotam nekustamajam īpašumam 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.26 uz divām lapām. 

 

54. 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” 

kapitāla daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar domes priekšsēdētājas E.Stapulones aktuālo 

informāciju par SIA “Cēsu olimpiskais centrs”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 

(turpmāk - Sabiedrība), reģ.nr.44103026682 dalībnieki ir Priekuļu novada pašvaldība, biedrība 

“Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ.nr.50008022421, un Cēsu novada pašvaldība. Sabiedrības 

kopējais daļu skaits ir 71142 daļas, kas procentuālās attiecībās sadalās šādi: Priekuļu novada 

pašvaldībai pieder 40% daļu (28457 daļas) biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” 40% daļu 

(28457daļas), Cēsu novada pašvaldībai 20% daļu (14228 daļas).  

2017.gada 5.oktobrī Cēsu novada dome pieņēma lēmumu: 

1.  Izbeigt līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” (reģistrācijas 

Nr.44103026682, juridiskā adrese – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101). 

2. Pārdot Cēsu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu 

olimpiskais centrs” (reģistrācijas Nr.44103026682, juridiskā adrese – Bērzaines iela 5, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101) 14228 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņas) kapitāla 

daļas; 

3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības kā kapitāldaļu turētāja pārstāvja atbildīgajam darbiniekam 

izstrādāt Cēsu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu 

olimpiskais centrs” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu projektu un iesniegt to 

apstiprināšanai domē; 

4. Noteikt kapitāla daļu pārdošanas sākotnējo vērtību, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 140.panta pirmās daļas 1.punktu, piemērojot 

kapitāla daļu vērtēšanai 1.variants - pašu kapitāla metodi (saskaņā ar revidēto gada pārskatu) 

2.variants -piemērojot šīs daļas 3.punktā minēto nosacījumu, ka sākotnējo vērtību nosaka 

neatkarīgs sertificēts vērtētājs saskaņā ar Latvijā atzītiem vērtēšanas standartiem. 

2017.gada 23. oktobrī Priekuļu novada dome pieņēma lēmumu:  

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

olimpiskais centrs” kapitāla daļas. 

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

attīstībā, ievērojot paritātes principu. 

2017.gada 6.novembrī notika Cēsu novada pašvaldības un Priekuļu novada pašvaldības 

deputātu sanāksme par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” turpmāko darbību. 

Pamatojoties uz deputātu izteiktajiem viedokļiem, tajā skaitā Cēsu novada domes 

deputāta J.Žagara viedokli par SIA “Cēsu olimpiskais centrs” attīstību vienas pašvaldības vadībā, 

Cēsu novada domes deputāta M.Malcenieka pausto Cēsu novada pašvaldības redzējumu, ka 

bāzei jābūt vienam veselumam ar vienu saimnieku, kas ir atbildīgs par visu kopumu, un Priekuļu 

novada domes priekšsēdētājas E.Stapulones atzīto ka, SIA “Cēsu olimpiskais centrs” ir 

saglabājams un attīstāms, bet Priekuļu novada pašvaldība viena to nevar izdarīt, Priekuļu novada 

domes deputāti konceptuāli atbalstīja viedokli, ka izskatāms jautājums par Priekuļu novada 
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pašvaldībai piederošo SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāldaļu nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības vai pārdošanu par minimālu cenu Cēsu novada pašvaldībai ar nosacījumiem darbības 

nepārtrauktības nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 160.panta pirmā daļu, kas nosaka, ka atvasināta publiska 

persona sev piederošās kapitāla daļas var nodot bez atlīdzības valsts vai citas atvasinātas 

publiskas personas īpašumā ar ikreizēju attiecīgās atvasinātās publiskās personas augstākās 

lēmējinstitūcijas lēmumu, ievērojot Komerclikuma un attiecīgās kapitālsabiedrības statūtu 

noteikumus, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, 

Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, 

Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Izbeigt līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” 

(reģistrācijas Nr. 44103026682, juridiskā adrese – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-

4101). 

2. Piedāvāt Cēsu novada pašvaldībai pārņemt īpašumā bez atlīdzības 28457 Priekuļu 

novada pašvaldībai piederošās SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļas, ar nosacījumu, ka 

SIA “Cēsu olimpiskais centrs” ilgtermiņā nodrošina Biatlona un slēpošanas bāzes darbību 

Priekuļu novada izglītības iestāžu izglītojamiem un iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida un sporta 

aktivitāšu veicināšanai, tajā skaitā: ziemas periodā bāze pieejama un izmantojama apmeklētājiem 

ziemas sporta veidiem, tiek sagatavota un uzturēta distanču slēpošanas trase, vasarā atbilstošā 

kvalitātē pieejama rollerslēpošanas trase un nūjošanas trases, par pakalpojumu saņemšanu 

slēdzot līgumu ar Priekuļu novada pašvaldību. 

3. Atbildīgā  par lēmuma izpildi  domes priekšsēdētāja E.Stapulone. 

 

55. 

Par amata vienības izveidošanu Labiekārtošanas nodaļā 

(ziņo: F.Puņeiko)  

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas 

vadītāja Jāņa Sirlaka 2017.gada 23.novembra iesniegumu (reģ.23.11.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2412) par sētnieka amata vienības izveidošanu Priekuļu novada pašvaldības 

Labiekārtošanas struktūrvienībā sakarā ar kopjamās teritorijas palielināšanos Jāņmuižas ciematā. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2017.gada 1.decembri izveidot jaunu amata vienību Priekuļu novada pašvaldības 

Labiekārtošanas nodaļā – sētnieks, 13 saime, Fiziskais un kvalificētais darbs, IIA līmenis, 

2.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 511.00 euro) 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2017.gada 26.janvāra sēdē, protokols Nr.1, 

p.28, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 29.06.2017. sēdē, 

protokols Nr.8, p.10) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Labiekārtošanas nodaļas sētnieka 

amata vienību. 

3. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
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56. 

SIA “Lode”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Lode”,  reģistrācijas Nr. 50003032071, adrese 

Brīvības iela 155, Rīga, LV-1012, 2017.gada 17. novembra iesniegumu (reģ.21.11.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā Nr.2395) par zemes nomas līguma pagarināšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4. , 7.2.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris 

Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt  no 2018.gada 1.janvāra  SIA “Lode”,  reģistrācijas Nr. 50003032071, 

apbūvētu  zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  0,3693 ha 

kopplatībā,   būves   apsaimniekošanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt   28,00  euro gadā. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

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

paziņošanas dienas.  

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

7. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.27 uz divām lapām. 

 

57. 

Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai 

(ziņo: F.Puņeiko)  
 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldībai piederošo kustamo mantu 11 

(vienpadsmit) vienību: 

- 4 (četri) planieri L – 13 Blanik; 

- 1 (viens) planieris SZD 482 Jantar; 

- 3 (trīs) planieru SZD 483 Jantar; 

- 3 (trīs) planieru LAK-12 

nodošanu atsavināšanai. 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atcelt Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra domes sēdes lēmumu 

„Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu metāllūžņos” (protokols Nr.11, p.4). 

2. Nodot atsavināšanai šādus Priekuļu novada pašvaldības pamatlīdzekļus: 

- 4 (četri) planieri L – 13 Blanik; 

- 1 (viens) planieris SZD 482 Jantar; 

- 3 (trīs) planieri SZD 483 Jantar; 

- 3 (trīs) planieri LAK-12. 

3. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt kustamās mantas atsavināšanu. 
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4. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

58. 

 Par Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas izveidošanu  

(ziņo: I.Jansone, izsakās S.Orehova, A.Broka, E.Stapulone)  
 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā Interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības Priekuļu novadā 1. un 4.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Juris 

Sukaruks, Ināra Roce, Jānis Ročāns, Sarmīte Orehova, Anna Broka, Dace Kalniņa, Mārīte 

Raudziņa, Aivars Kalnietis, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

Izveidot Priekuļu novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja:  Dace Kalniņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  

               priekšsēdētāja. 

 Komisijas locekļi: Mārīte Raudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  

                                       locekle; 

            Jānis Mičulis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis. 

Komisijas sekretāre: Inna Ville – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas jurista palīgs.                           

Eksperte: Dina Dombrovska – Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes  

                                                   vadītāja. 
 

 

Sēdi beidz plkst. 16.50 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


