
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2013.gada 3.oktobrī         Nr.14 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumu Priekuļu novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā „Par Priekuļu novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam”. 

2. Par Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam projekta 

apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai. 

3. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību norēķiniem par vienu izglītojamo. 

4. Par amata vienību izveidošanu.  

5. Par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi  

6. Arņa Boles, zemnieku saimniecības „Liepkalni” īpašnieka iesnieguma izskatīšana par zemes 

nomas līguma slēgšanu. 

7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….]un viņas nepilngadīgajiem bērniem. 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….]. 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….]. 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….]. 

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….]. 

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….], [….], [….], [….], [….]. 

13. Par atteikumu uzņemt [….]Palīdzības reģistrā. 

14. Par atteikumu uzņemt [….]Palīdzības reģistrā. 

15. Par atteikumu uzņemt [….]Palīdzības reģistrā. 

16. Par [….] uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.   

17. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

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

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

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

21. Par projekta pieteikuma  iesniegšanu atbalsta pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana”. 

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Virši”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

23. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „[….]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

24. Par zemes gabalu Priekuļu novada Veselavas pagastā piekritību pašvaldībai. 

25. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 32.p), par zemes gabala 

ar kad.apz. [….]piekritību pašvaldībai, atzīšanu par spēku zaudējušu. 

26. [….]iesnieguma izskatīšana. 
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Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti: Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 

Inita Jansone   –juriste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Elita Rancāne  –Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Māra Juzupa  – atvaļinājumā; 

Dita Sloka  – komandējumā. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina darba kārtību 

papildināt ar šādiem punktiem: 

27. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu lietojumā izglītības iestādēm.  

28. Par Priekuļu pagasta padomes 2006.gada 3.augusta lēmuma „Valsts Priekuļu 

lauksaimniecības tehnikuma iesnieguma izskatīšana par piekrišanu nekustamā īpašuma 

sadalīšanai” (protokols Nr.13, p.15) 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu. 

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

novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam”.  

30. Par apkures un karstā ūdens maksas  noteikšanu Jāņmuižā 2013.gadā. 

31. Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” ēku kompleksu  iekļaušanu vietējās 

nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā. 

 

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

Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

 Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildus iekļautajiem jautājumiem. 

 
 

1.  

Par grozījumu Priekuļu novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumā „Par Priekuļu 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam” 

(ziņo: I.Fogele, L.Veinberga, izsakās: G.Sabulis, D.Kalniņa, E.Latko, A.Kalnietis, J.Mičulis, 

A.Tīdemanis) 

 

Dome uzklausa SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāju Laini Veinbergu  par 

nepieciešamību veikt grozījumu 2013.gada 17.janvāra lēmuma „Par Priekuļu novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam” punktā, kurā tika noteikts stratēģijas izpildes termiņš no 

2013.-2038.gadam, jo darba grupu sanāksmēs tika izteikts priekšlikums termiņu noteikt kā 

Latvijas stratēģijai - līdz 2030.gadam. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmuma „Par Priekuļu 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam” 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

 „1. Uzsākt Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 2013.-2030.gadam.” 

 

2. 

Par Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam projekta 

apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai 

(ziņo: I.Fogele, L.Veinberga, izsakās: G.Sabulis, D.Kalniņa, E.Latko, A.Kalnietis, J.Mičulis, 

A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-

2030.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. 

 SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Laine Veinberga iepazīstina deputātus ar 

Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam projekta izstrādi un tā 

saturu, kā arī  ar publiskās apspriešanas procedūru. 

L.Veinberga atbild uz deputātu jautājumiem. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Apstiprināt SIA „Reģionālie projekti” izstrādāto Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013.-2030.gadam projektu. 

2. Nodot publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai Priekuļu novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam projektu. 

3. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 14.oktobra līdz 2013.gada 

11.novembrim. 

4. Publiskās apspriešanas laikā ar Priekuļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. 

– 2030.gadam projektu var iepazīties Priekuļu novada pašvaldības administrācijas ēkā Cēsu 

prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu novadā un Liepas, Mārsnēnu, Veselavas pagastu pārvaldēs 

pašvaldības darba laikā, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv.  

5. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēt sekojoši: 

5.1. 2013.gada 4.novembrī: 

 Mārsnēnu pagastā plkst.16.00; 

 Liepas pagastā plkst.18.00; 

5.2. 2013.gada 5.novembrī: 

 Veselavas pagastā plkst.16.00; 

 Priekuļu pagastā plkst.18.00. 

6. Publicēt paziņojumu par Priekuļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-

2030.gadam projekta publisko apspriešanu pašvaldības informatīvā izdevumā „Priekuļu Novada 

Vēstis” un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv un citos saziņas līdzekļos.  

 

 

3. 

Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību norēķiniem par vienu izglītojamo  

(ziņo: I.Rumba) 

http://www.priekuli.lv/
http://www.priekuli.lv/
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Priekuļu novada dome izskata jautājumu par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību 

norēķiniem par vienu izglītojamo Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

Ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” 

(apstiprināti ar Priekuļu novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, p.1) un 

Finanšu komitejas 2013.gada 3.oktobra (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Elija Latko), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt ar 2013.gada 1.septembri šādas izmaksas par vienu izglītojamo Priekuļu 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs: 

1.1. Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē „Mežmaliņa” Ls 123.30 (EUR 175.44) 

mēnesī; 

1.2. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē Ls  158.90 (EUR 226.09) mēnesī; 

1.3. Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” Ls 185.96 (EUR 264.60) mēnesī. 

2. Apstiprināt šādas izmaksas par vienu izglītojamo Priekuļu novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs: 

2.1. Priekuļu vidusskolā Ls 45.68 (EUR 65.00)  mēnesī; 

2.2. Mārsnēnu pamatskolā Ls 67.10  (EUR 95.47) mēnesī; 

2.3. Liepas pamatskolā Ls 63.98 (EUR 91.04)  mēnesī. 

 

4.  

Par amata vienību izveidošanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko informē, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2013.gada 2.oktobra rīkojums  Nr.456 „Par valsts nekustamā īpašuma un apakšzemes 

inženierkomunikāciju nodošanu” Priekuļu novada pašvaldība no Izglītības un zinātnes 

ministrijas ir pārņēmusi savā valdījumā Jāņmuižas katlumāju. Lai uzsāktu apkuri Jāņmuižas 

katlumājā,  ir nepieciešami trīs apkures iekārtas operatori (apkures sezonas laikā).   

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu komitejas 2013.gada 3.oktobra (protokols Nr.6) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2013.gada 1.oktobri izveidot Komunālās saimniecības nodaļas struktūrvienībā 

apkure  3 (trīs) amata vienības -   apkures iekārtas operators ar maksimālo mēnešalgu Ls  403.00 

(EUR 573.42). 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes  30.12.2010. sēdē, protokols Nr.21, p.15, ar 

grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti  12.01.2012.domes sēdē, protokols Nr.1, p.10, 

15.03.2012. domes sēdē, protokols Nr.5, p.8, 23.08.2012. domes sēdē, protokols Nr.13, p.6, p.7 

un p.8, 20.12.2012. domes sēdē, protokols Nr.20, p.8, 17.01.2013. domes sēdē, protokols Nr.1, 

p.4 un 07.02.2013. domes sēdē, protokols Nr.2, p.10, 04.07.2013. domes sēdē protokols Nr.9, 

p.35) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Komunālās saimniecības nodaļas struktūrvienībā  

apkure 3 (trīs) amata vienības – apkures iekārtas operators ar maksimālo mēnešalgu Ls 403.00, 

(EUR 573.42), 13.saime – fiziskais un kvalificētais darbs, IV līmenis, 5.mēnēšalgu grupa. 

5.   

Par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

(ziņo: I.Jansone) 
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Priekuļu novada dome iepazīstas ar [….], deklarētā dzīvesvieta – [….], 2013.gada 

23.septembra iesniegumu (reģ. 23.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-717) ar lūgumu 

izsniegt izziņu par piekrišanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi Priekuļu novada Liepas pagasta 

„[….]”. Iesniegumam pievienota 2013.gada 16.septembra pirkuma līguma kopija un [….]izdotās 

pilnvaras kopija. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. 2013.gada 16.septembrī ir noslēgts Pirkuma līgums, saskaņā ar kuru [….]pārdod 

[….]nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagasta „[….]” 

2. [….]nav Latvijas Republikas pilsonis; 

3. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kad.apz.Nr.[….]) 0,7405 ha 

kopplatībā un dzīvojamās mājas uz zemes gabala; 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis atbilstoši Priekuļu novada 

Liepas pagasta Teritorijas plānojumam, kurš ir pārapstiprināts 2009.gada 

17.septembrī (protokols Nr.8, p.12.) teritorijā, kurā atrodas minētais zemes gabals, 

ir individuālā dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

  Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā un 29.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

 Izsniegt [….]izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu sastāvoša no zemes 

gabala (kad.apz.Nr. [….]) 0,7405 ha kopplatībā, dzīvojamās mājas uz zemes gabala. 

 

6. 

[….], zemnieku saimniecības „Liepkalni” īpašnieka iesnieguma 

izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības „Liepkalni”, reģistrācijas Nr. LV 

44101007278, juridiskā adrese - „Kalnmeirēni”, Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads, 

īpašnieka [….] 2013.gada 29.augusta iesniegumu (reģ. 29.08.2013.Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.B-467) par zemes nomas līguma slēgšanu uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, 

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

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

nolemj: 
1. Zemnieku saimniecības vajadzībām iznomāt zemnieku saimniecībai „Liepkalni”, 

reģistrācijas Nr.LV44101007278, juridiskā adrese Kalnmeirēni”, Skaņkalnes pagasts, 

Mazsalacas novads, no zemes vienības „Pie Līvānu mājām” ar kadastra apzīmējumu Nr. 

[….]Liepas pagastā, Priekuļu novadā, lauksaimniecībā izmantojamo zemi 6.02 ha 

lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz vienas lapas. 

 

7. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….]un viņas nepilngadīgiem bērniem 

(ziņo: A.Rancāns) 
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Izskatījusi Priekuļu novada komunālās daļas Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (25.09.2013. Nr.86.) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….] un 

viņas nepilngadīgiem bērniem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

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 un 6.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija 

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

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

nolemj: 
1. Anulēt, ziņas par deklarēto dzīvesvietu [….], Liepā, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

[….], personas kods [….], un viņas nepilngadīgiem bērniem: [….], personas kods [….]; [….], 

personas kods [….], un [….], personas kods [….].  

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

8. 

Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

        Izskatījusi Priekuļu novada komunālās daļas Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (25.09.2013. Nr.84.) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….], 

personas kods [….], un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 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, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Anulēt [….], personas kods [….], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [….], Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Izskatījusi Priekuļu novada komunālās daļas Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (25.09.2013. Nr.83.) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….], 

personas kods [….], un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 

27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

2. Anulēt [….], personas kods [….], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [….], Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novads. 

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

10. 

Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….] 

(ziņo: A.Rancāns) 
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Izskatījusi Priekuļu novada komunālās daļas Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (25.09.2013. Nr.85.) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….] un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 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, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Anulēt [….], personas kods [….], ziņas par deklarēto dzīvesvietu [….], Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novads. 

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

 

11. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

 Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 7.augusta iesniegumu (reģ.07.08.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.O-574)  ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu [….], 

personas kods [….], [….], Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

21.panta pirmās 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, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

1.  Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu [….], personas kods [….], [….], Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

12. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu [….], [….], [….], [….], [….] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

  Priekuļu novada dome izskata SIA „Latectus” 2013.gada 24.jūlija iesniegumu (reģ. 

29.07.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-543) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu [….], personas kods [….], un viņa ģimenes locekļiem: [….], personas kods [….], 

[….], personas kods [….], [….], personas kods [….], [….], personas kods [….], [….], Priekuļi, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

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

21.panta pirmās 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, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu [….], personas kods [….], [….], personas kods 

[….], [….], personas kods [….], [….], personas kods [….], [….], personas kods [….], [….], 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 
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2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz divām lapām. 

 

13. 

Par atteikumu uzņemt [….]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: E.Latko, D.Kalniņa, A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 4.jūlija iesniegumu (reģ. 04.07.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-455) 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 -11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Elija 

Latko, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Gvido Sabulis, Dace Kalniņa), 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt [….], personas kods [….], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

14. 

Par atteikumu uzņemt [….]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 25.jūlija iesniegumu (reģ. 25.07.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.O-540) 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, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt [….], personas kods [….], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

15.  

Par atteikumu uzņemt [….]Palīdzības reģistrā 

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

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 17.septembra 

iesniegumu (reģ.19.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-705) 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.; 
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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 -8 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Elija 

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

ATTURAS – 5 (Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Dace Kalniņa, Juris 

Sukaruks), Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt [….], personas kods [….], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

16. 

Par [….]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 6.augusta 

iesniegumu (reģ. 08.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-579) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pantu un Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15.punktu, 15.2.punktu, 

15.2.8.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt [….], personas kods [….], dzīvojoša [….], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā vispārējā kārtā ar Nr.6. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar [….], personas kods [….], par divistabu 

dzīvokļa, [….], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar dzīvojamo platību 27,10 m
2
, kopējo 

platību 47,20 m
2
,
  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu 

laiku.  

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka [….], personas kods [….], [….], personas kods [….], pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu [….], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēdzis īres līgumu. 

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

 

 

 

 

 

 

17. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņoI.Jansone) 
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Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes Initas Jansones informāciju par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu no [….]. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no [….](personas kods [….]): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu Ls 6,06, nokavējuma naudu Ls 1,23, 

kopā Ls 7,29, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 18,03, nokavējuma naudu 

Ls 4,93, kopā Ls 22,96, 

pavisam kopā Ls 30,25 (trīsdesmit lati 25 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums - izpildrīkojums pielikumā Nr.12 uz divām lapām. 

 

18. 

[….]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: G.Zicāns, M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 10.septembra iesniegumu (reģ.17.09.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar P-696) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt [….], deklarētā dzīvesvieta „[….]”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra Nr. [….] 17.86ha platībā.. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz vienas lapas. 
 

19. 

[….]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 16.septembra iesniegumu  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 valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija 

Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Iznomāt [….], deklarētā dzīvesvieta [….], pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar 

kadastra Nr. [….] 1ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.14 uz vienas lapas. 

 

20. 

[….]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 29.augusta iesniegumu (reģ.29.08.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-646) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

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

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

13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte 

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

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

1. Iznomāt [….], deklarētā dzīvesvieta „[….]”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra Nr. [….] 3.5ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.15 uz vienas lapas. 

 

21. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana” 

(ziņo: A.Amantovs, izsakās: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Amantova 

2013.gada 30.septembra  iesniegumu (reģ.30.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1339) 

un iepazīstas ar sniegto informāciju par iespēju pieteikties finansējuma saņemšanai Eiropas 

Savienības atbalsta pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” Priekuļu  novada 

pašvaldībai piederošo jaunaudžu kopšanai 13,8 ha platībā un  jaunaudžu kopšanai paredzēto 

jauno instrumentu un to aprīkojuma iegādei. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, 

administrēšanas un uzraudzības pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” 

īstenošanai” un Priekuļu novada Finanšu komitejas 2013.gada 3.oktobra (protokols Nr.6) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iesniegt projekta „Jaunaudžu kopšana Priekuļu novada pašvaldības mežos” 

pieteikumu dalībai valsts un Eiropas Savienības atbalsta projektā „Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana”. 

2. Projekta realizācijai paredzēt līdzfinansējumu LVL 4131,00 (četri tūkstoši viens simts 

trīsdesmit viens lats un 00 santīmi) (EUR 5877,88 (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 

septiņi euro un 88 euro centi))  apmērā. 
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3. Pilnvarot Veselavas pagasta pārvaldes vadītāju Aināru Amantovu, personas kods [….], 

iesniegt Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā pārvaldē projekta pieteikumu un 

parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus. 

 

22. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Virši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: D.Kalniņa, A.Tīdemanis) 

 

 Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja ziņojumu par zemes ierīcības 

projekta izstrādes procedūras uzsākšanu, nekustamajam īpašumam „Virši” (kad.Nr. [….]) 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izveidojot zemes gabalus esošo ēku un būvju uzturēšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11. punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Virši” (kad.Nr. 

[….]) Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, paredzot atdalīt no tiem apbūvētus zemes gabalus, 

izveidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

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

paredzēt: 

2.1. atdalīt zemes vienību jaunas ielas izbūvei un uzturēšanai, no valsts autoceļa Cēsis – 

Vecpiebalga – Madona (P30) līdz nekustamajam īpašumam „Kūlīši”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, ielas profila platums 12.00m. Orientējošā zemes gabala 

platība 0.40ha; 

2.2. atdalīt vienību gabalu asfaltētā stāvlaukuma, būves ar kad.apz. [….]un piegulošās 

teritorijas uzturēšanai. Orientējošā zemes gabala platība 0.70ha 

2.3. atdalīt zemes vienību nedzīvojamo ēku ar kad.apz.[….] un kad.apz.[….], 

(individuālo garāžu kooperatīvs „Veselava”) uzturēšanai. Orientējošā zemes gabala 

platība 0.25ha; 

2.4. atdalīt zemes vienību nedzīvojamo ēku ar kad.apz.[….] (ūdenstornis), 

kad.apz.[….]003 (LMT piederoša ēka), jaunās atdzelžotavas ēkas un artēziskā 

urbuma uzturēšanai. Orientējošā zemes gabala platība 0.20ha; 

2.5. atdalīt neapbūvētu zemes vienību gar valsts autoceļu Cēsis – Vecpiebalga – Madona 

(P30), zemes gabala ziemeļaustrumos, zaļās zonas un dabīgās ūdensteces 

nodrošināšanai. Orientējošā zemes gabala platība 1.45ha; 

2.6. atdalīt neapbūvētu zemes vienību, zemes gabala dienvidos, perspektīvās ražošanas 

zonas attīstībai. Orientējošā zemes gabala platība 0.60ha 

2.7. atdalīt zemes vienību nedzīvojamās ēkas ar kad.apz.[….], uzturēšanai. Orientējošā 

zemes gabala platība 0.40ha; 

2.8. atdalīt zemes vienību nedzīvojamās ēkas ar kad.apz. [….], (individuālo saimniecības 

ēku – kūtiņu „Aizvēji”) uzturēšanai. Orientējošā zemes gabala platība 0.45ha. 

3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

3.1. precizēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

3.3. nodrošināt piekļūšanu jaunizveidotajiem nekustamiem īpašumiem no plānotās ielas 

(esošā ceļa); 
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3.4. atdalītajiem, nekustamiem īpašumiem paredzēt jaunas adreses un nosaukumus, kuras 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. Respektēt esošos 

nosaukumus un esošās, ēkām apstiprinātās adreses; 

3.5. nekustamā īpašuma lietošanas mērķus jaunizveidotajiem nekustamiem īpašumiem 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

 

23.  

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

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

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata [….], dzīvo [….], 2013.gada 19.septembra iesniegumu 

(reģ. 19.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-704) par zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „[….]”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[….]) zemes gabala ar kad.apz.[….]sadalīšanu divās atsevišķās nekustamos īpašumos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11. punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „[….]”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[….]), atdalot no zemes vienības ar 

kad.apz.[….]neapbūvētu zemes gabalu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no zemes vienības ar kad.apz.[….]atdalāmā apbūvētā zemes orientējoši 5.3ha liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām no esošā valsts autoceļa; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

 

24. 

Par zemes gabalu Priekuļu novada 

Veselavas pagastā piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: D.Kalniņa, S.Orehova) 

 

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

vienību, uz kurām ir izbūvēti Priekuļu novada pašvaldības bilancē esoši autoceļi, izņemšanu no 

valsts zemes rezerves fonda tās piekritību pašvaldībai. 

 

1. Priekuļu novada Veselavas pagastā zemes vienības, uz kurām ir izbūvēti Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esoši autoceļi, ir ieskaitītas valsts zemes rezerves fondā; 

2. Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 
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Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu 

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

3.panta 2.daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Zemes vienības Veselavas pagastā, uz kurām ir izbūvēti Priekuļu novada pašvaldības 

bilancē esoši autoceļi, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāmas zemesgrāmatā. Zemes 

vienību saraksts pielikumā. 

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

4201. 

 

25. 

Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 32.p), 

par zemes gabala ar kad.apz.[….] piekritību pašvaldībai, atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu 

(prot.Nr.7, 32.p), par zemes gabala ar kad.apz.[….] piekritību pašvaldībai. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

Nekustamā īpašuma [….], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[….]), 

sastāvoša no zemes gabala, īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā [….], Priekuļu 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. [….]. 

 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu 

(prot.Nr.7, 32.p), par zemes gabala ar kad.apz.[….] piekritību pašvaldībai. 

2. Lēmumu nosūtīt [….][….], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un VZD 

Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

   

26. 

[….]iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: G.Zicāns, M.Baltiņš, E.Latko) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 24.septembra iesniegumu 

(reģ.24.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-720) ar lūgumu rast iespēju apmainīt viņa 

īrēto istabu dzīvoklī Priekuļos, [….]uz vienas istabas dzīvokli Priekuļos, [….]. 

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

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

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

17.1.p., atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

atrodas Priekuļos, [….].  

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 
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27. 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu lietojumā izglītības iestādēm 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: A.Rancāns, V.Dambe) 
 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes Initas Jansones informāciju par 

nepieciešamību juridiski noformēt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu 

lietojumā izglītības iestādēm. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Liepas pirmsskolas izglītības 

iestāde ”Saulīte”, ir Priekuļu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Izglītības iestādes darbība tiek veikta Priekuļu novada 

pašvaldības īpašumā – Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

Priekuļu vidusskola ir Priekuļu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestrāde, 

kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības 

programmas. Izglītības iestādes darbība veikta Priekuļu novada pašvaldības īpašumā – Cēsu 

prospektā 46, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija - gādāt 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.), 

savukārt, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkts paredz pašvaldības tiesības 

noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek 

dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu 

ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

(turpmāk - likuma) 2.pants nosaka, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem 

un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru 

kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju (padomju) 

pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos 

normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā. 

Priekuļu novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma – Maija ielā 6, Liepā, Liepas pag., 

Priekuļu nov., īpašniece, īpašuma tiesības nostiprinātas Liepas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. [….].: 

Priekuļu novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma – Cēsu prospektā 46, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā – īpašniece, īpašuma tiesības nostiprinātas Priekuļu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [….]. 

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

daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.pantu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, 

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

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

nolemj: 

1. Nodot pastāvīgā lietojumā Liepas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” nekustamo 

īpašumu Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr. [….], sastāvošu no 

zemes gabala 1,2232 ha platībā, vienas ēkas un 12 nedzīvojamām ēkām. 



16 

 

 

2. Nodot pastāvīgā lietojumā Priekuļu vidusskolai nekustamo īpašumu Cēsu prospektā 

46, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāvošu no zemes gabala 6,1295 ha platībā 

un skolas ēkas. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētājas vietnieku Aivaru Tīdemani parakstīt Lietojuma 

līgumus par nekustamo īpašumu nodošanu lietojumā ar Liepas pirmsskolas izglītības iestādi 

„Saulīte” un Priekuļu vidusskolu. 

 

 
28. 

Par Priekuļu pagasta padomes 2006.gada 3.augusta lēmuma (prot.Nr.13, 15.p), „Valsts 

Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma iesnieguma izskatīšana par piekrišanu nekustamā 

īpašuma sadalīšanai”, atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma, juridiskā adrese Egļu 

gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2013.gada 1.oktobra rakstu Nr.1-14/276 

(reģ. 02.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1346) par nepieciešamību atzīt par spēku 

zaudējušu Priekuļu pagasta padomes 2006.gada 3.augusta lēmumu (prot.Nr.13, 15.p), „Valsts 

Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma iesnieguma izskatīšana par piekrišanu nekustamā īpašuma 

sadalīšanai”. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

Priekuļu pagasta padomes 2006.gada 3.augustā pieņēma lēmumu (prot.Nr.13, 15.p), 

„Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma iesnieguma izskatīšana par piekrišanu 

nekustamā īpašuma sadalīšanai”, saskaņā ar kuru paredz nekustamo īpašumu Tehniķu 

ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīt divos nekustamos īpašumos, 

apstiprinot jaunas adreses. 

 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu pagasta padomes 2006.gada 3.augusta lēmumu 

(prot.Nr.13, 15.p), „Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma iesnieguma izskatīšana par 

piekrišanu nekustamā īpašuma sadalīšanai”. 

2. Lēmumu nosūtīt Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma, juridiskā adrese Egļu gatvē 

9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas 

ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

29. 

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

novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam"  

(ziņo: I.Rumba) 

 

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

ka sakarā ar piešķirtajām mērķdotācijām pašvaldībām pamata un vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai, izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai, interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba 

samaksai un speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm ir nepieciešams veikt grozījumus 

Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetā 2013.gadam. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu, Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.450 

„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm” un Finanšu 
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komitejas 2013.gada 3.oktobra (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem 

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

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

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

30. 

Par apkures un karstā ūdens maksas noteikšanu Jāņmuižā 2013.gadā 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: F.Puņeiko, A.Rancāns, E.Latko, M.Baltiņš, J.Mičulis, G.Sabulis, 

A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja Valtera 

Dambes informāciju par apkures un karstā ūdens maksas noteikšanu Jāņmuižas daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju īrniekiem un īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām. 

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

15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „d” apakšpunktu un Tautsaimniecības 

komitejas 2013.gada 3.oktobra (protokols Nr.8)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Noteikt maksu Ls 28,37 (EUR 40,37) bez PVN par 1 MWh siltumenerģiju mājām, 

kuru siltumapgādes sistēma pieslēgta Jāņmuižas katlu mājai, Gaujas ielā 1, Jāņmuižā. 

2. Līdz 2013.gada 31.decembrim noteikt Jāņmuižas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

īrniekiem un īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām šādu maksu par apkuri: 

2.1. iedzīvotājiem Ls 0,74( EUR 1.05) (bez PVN), PVN 12%, kopā Ls 0,83( EUR 1.18) 

par 1(vienu) kvadrātmetru; 

2.2. juridiskām personām Ls 0,74( EUR 1.05) (bez PVN), PVN 21%, kopā Ls 0,898( 

EUR 1.28) par 1 (vienu) kvadrātmetru. 

3. Līdz 2013.gada 31.decembrim noteikt Jāņmuižas ciemata daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju īrniekiem un īpašniekiem šādu maksu par karsto ūdeni: 

3.1. iedzīvotājiem Ls 1,66( EUR 2.36)(bez PVN), PVN 12%, kopā Ls 2,27( EUR 3.23) 

par 1(vienu) kubikmetru; 

3.2. juridiskām personām Ls 1,98( EUR 2.82) (bez PVN), PVN 21%, kopā Ls 2,40( EUR 

3.42) par 1 (vienu) kubikmetru. 

 

 

31. 

Par Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „ Kalāči” ēku kompleksu  iekļaušanu vietējās 

nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

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

kompleksu iekļaušanu vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā. 

Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns informē, ka sakarā ar to, ka dzīvojamā ēka 

„Kalāči” tika celta 1876.gadā, koka ēkas izmēri 5x10 asis, gan sešdaļīgais iekšējais plānojums, gan 

divi dūmvadi, liecina par to , ka attiecīgajā laika periodā bijusi moderna būve. Kūts celta 1882.gadā. 
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Kalāču sētā aktīvi celtniecības darbi sākās ar 1886.gadu, t.i., tūlīt pēc tam, kad mājas savā īpašumā 

ieguva Eduarda Veidenbauma brālis Kārlis.  

Lai veiksmīgāk piesaistītu Eiropas fondus, Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju 

„Kalāči”  lietderīgi iekļaut vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu  sarakstā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Elija 

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

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

nolemj: 

Lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju iekļaut vietējās nozīmes arhitektūras 

pieminekļu  sarakstā Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „ Kalāči”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, ēku kompleksu, kurā iekļautas šādas ēkas: 

1. dzīvojamā māja; 

2. kūts; 

3. stallis – izstāžu zāle; 

4. dubultklēts - vecāka par 1876.gadu; 

5. pirts – vecāka par 1876.gadu; 

6. klētiņa – vecāka par 1876.gadu. 

 
 

Sēdi beidz plkst.17.30  

 

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


