
 
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 

 

2014.gada 22.decembrī         Nr.14 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.9 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu. 

2. Par apkopējas amata vienību izveidošanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” un 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē. 

3. Par datortīkla administratora amata vienības izveidošanu.  

4. Par nekustamā īpašuma – Bērzu ielā 8, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

5. […] iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

6. Par iestāšanos Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā. 

7. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā” precizēšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.  

9. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamā īpašuma  „Kalna Jēkuļi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībai ar kad.apz. […]. 

10. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamā īpašuma  „Silieši”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībai ar kad.apz. […]. 

11. Par atbalstu bijušās Jāņmuižas profesionālās vidusskolas kompleksa izmantošanai valsts 

aizsardzības jomas vajadzībām. 

12. Par atteikumu uzņemt  […]Palīdzības reģistrā. 

13. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

14. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

15. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

16. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

mailto:dome@priekulunovads.lv
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Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

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

Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Ainārs Amantovs –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ilzīte Rumba  –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   –juriste;  

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 

Vineta Lapsele –projektu vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Dita Sloka – a/s „Cēsu alus” vadības sapulcē. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

18. Par Priekuļu novada pašvaldībai īpašumā esošo cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

19. Par nomas līguma pagarināšanu Individuālajam komersantam „Anna Birjukova”. 

20. Par nomas līguma pagarināšanu sabiedriskās organizācijas „Latvijas Kaulu, locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrība”  Liepas nodaļai.  

21. Par nomas līguma pagarināšanu Morjakovas individuālajam uzņēmumam. 

22. Par telpas nomas maksas noteikšanu. 

23. […]iesnieguma izskatīšana par nomas līguma termiņa pagarināšanu.  

24. Par strādnieka amata vienības izveidošanu. 

25. […] iesnieguma izskatīšana par nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

26. Par iepirkuma speciālista amata vienības izveidošanu. 

27. SIA „LD AUTOVEIKALS” iesnieguma izskatīšana par nomas līguma termiņa 

pagarināšanu.  
28. Par  darba samaksas diferencētā aprēķina piemērošanas maksimālās robežas noteikšanu.  

29. Par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 15.p.), 4.punkta, 

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

30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kad.apz. […], Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, un tās piekritību pašvaldībai.  

31. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kad.apz. […], Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, un tās piekritību pašvaldībai. 

32. Par nekustamā īpašuma „Lejas Krieviņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu. 

34. Zemnieku saimniecības „Līvas” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma termiņa 

pagarināšanu.  

35. Par sociālā pedagoga amata vienības izveidošanu Liepas pamatskolā. 

36. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

37. Par izmaiņām Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas 

sastāvā. 

38. Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 

 

 

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

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 
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Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 

29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. 37. un 38.punktu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa informē deputātus, ka Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā un Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likuma 3¹ panta noteiktajā kārtībā deputāta V.Dambes vietā, kurš 

nolicis  deputāta pilnvaras uz Saeimas locekļa amata pildīšanas laiku, stājas nākamais kandidāts 

J.Levitass no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts V.Dambe. 

 

 

1. 
Par Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.9 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” izdošanu  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem 2014.gada pašvaldības 

budžetā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

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

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 11.decembra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti 

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

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 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 

budžetu 2014.gadam””.  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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. 

 

 

2. 

Par apkopējas amata vienību izveidošanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 

un Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: E.Latko)  

 

Dome izskata jautājumu par apkopējas amata vienību izveidošanu Liepas pirmsskolas 

izglītības iestādē „Saulīte” un Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē.  

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 

11.decembra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

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

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

http://likumi.lv/doc.php?id=58052#p43#p43
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1. Izveidot amata vienību - apkopēja, saime 13.Fiziskais un kvalificētais darbs, līmenis 

IA, 1.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 363.00 EUR), šādās Priekuļu novada pašvaldības 

finansētajās pirmsskolas izglītības iestādēs: 

1.1. Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” – vienu amata vienību; 

1.2. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē – vienu amata vienību. 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 

protokols Nr.3, p.3, 24.04.2014. sēdē, protokols Nr.6, p.1, 28.05.2014. sēdē , protokols Nr.7, 

p.29, 23.10.2014. sēdē, protokols Nr.12, p.28 un 27.11.2014.sēdē, protokols Nr.13, p.20, 21 un 

26) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” un 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē apkopējas amata vienības, saime 13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs, līmenis IA, 1.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 363.00 EUR). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 

 

 

3.  

Par datortīkla administratora amata vienības izveidošanu 

(ziņo: I.Rumba)  

 

Dome izskata jautājumu par datortīkla administratora amata vienības izveidošanu 

Priekuļu novada pašvaldībā. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Finanšu komitejas 2014.gada 

11.decembra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

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

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

1. Izveidot Priekuļu novada pašvaldībā amata vienību – datortīkla administrators, saime 

19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana, līmenis IIB, 9.mēnešalgu grupa (maksimālā 

mēnešalga 994.00 EUR). 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 

protokols Nr.3, p.3, 24.04.2014. sēdē, protokols Nr.6, p.1, 28.05.2014. sēdē , protokols Nr.7, 

p.29, 23.10.2014. sēdē, protokols Nr.12, p.28 un 27.11.2014.sēdē, protokols Nr.13, p.20, 21 un 

26) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Priekuļu novada pašvaldības datortīkla 

administratora amata vienību, saime 19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana, līmenis IIB, 

9.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 994.00 EUR). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 
 
 

4. 

Par nekustamā īpašuma – Bērzu ielā 8, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: M.Baltiņš)  

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar Priekuļu 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Bērzu ielā 8, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2014.gada 11.decembra protokolu Nr.12, 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 2750.00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2014.gada 11.decembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Bērzu ielā 8, Bērzkrogā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs: […], atsavināšanu SIA „Colonus”, reģistrācijas Nr. 

44103094424, par tā nosolīto cenu EUR 2750,00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 

00 centi).  

 

 

5. 

[…]iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: M.Juzupa)  

 

Priekuļu novada dome izskata […]2014.gada 5.decembra iesniegumu (reģ.05.12.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ū-1035) 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, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

līgumu ar […]uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim. 

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības juristei I.Jansonei sagatavot grozījumus nomas 

līgumā. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līguma grozījumus. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības juristei I.Jansonei 

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

6. 

Par iestāšanos Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā 
(ziņo: E.Tilaka, izsakās: D.Kalniņa, M.Baltiņš, E.Stapulone, M.Juzupa)  

 

Dome iepazīstas ar pašvaldības tūrisma speciālistes E.Tilakas 2014.gada 11.decembra 

iesniegumu (reģ.11.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2225) par pašvaldības iestāšanos 

Gauja nacionālā parka tūrisma biedrībā. 

E.Tilaka iepazīstina deputātus ar pašvaldības ieguvumiem, iestājoties minētajā biedrībā, 

un par iestāšanās un ikgadējo maksu. 

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

12.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Biedrību un 
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nodibinājumu likuma 28.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

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

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Gaujas nacionālā parka 

tūrisma biedrība”, lai iesaistītos biedrības organizētajās mārketinga aktivitātēs Latvijā un 

ārzemēs, popularizētu Priekuļu novada tūrisma uzņēmēju, dabas un kultūras piedāvājumu Latvijā 

un ārvalstīs. 

2. Apmaksāt iestāšanās maksu EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) un 

ikgadējo maksu EUR 320, 62 (trīs simti divdesmit euro un 62 centi) apmērā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības tūrisma speciālistei E.Tilakai. 

 

 

7. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „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.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu Priekuļu novadā”. 

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

attīstības ministrijas 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.18-6/10722, atklāti balsojot, PAR -14 

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

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

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra 

Saistošajos noteikumos Nr.7 „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. 

 

 

8. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: E.Latko)  

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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



7 

 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 8,22 EUR, nokavējuma naudu 

3,75 EUR, kopā 11,97 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 22,93 EUR, nokavējuma naudu 

9,05 EUR, kopā 31,98 EUR, 

pavisam kopā 43,95 EUR (četrdesmit trīs euro 95 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 

noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības 

septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt 

sūdzību Priekuļu novada pašvaldībā - Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu novadā, LV-4126.  

3. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību.        

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

 

 

9. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

 „Kalna Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībai  

ar kad.apz. […] 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

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

mainīt nekustamā īpašuma „Kalna Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

zemes lietošanas mērķi. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu 

„Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Kalna Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā (kad.Nr.[…])  zemes vienībai ar kadastra apz.[…], kopējā platība 5,7ha – zeme, kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

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

 

 

10. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

 „Silieši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  

zemes vienībai ar kad.apz. […] 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: J.Mičulis, D.Kalniņa)  

 

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

mainīt nekustamā īpašuma „Silieši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) zemes 

lietošanas mērķi. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu 

„Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

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

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 
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Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Silieši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(kad.Nr.[…])  zemes vienībai ar kadastra apz. […], kopējā platība 20,8ha – zeme, kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

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

11. 

Par atbalstu bijušās Jāņmuižas profesionālās vidusskolas kompleksa izmantošanai valsts 

aizsardzības jomas vajadzībām 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: F.Puņeiko, A.Kalnietis, A.Tīdemanis, E.Stapulone, J.Levitass, 

G.Sabulis, M.Baltiņš, E.Latko, A.Capars ) 

 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina deputātus ar Jāņmuižas iedzīvotājas I.Kalējas 

2014.gada 3.decembra iesniegumu Latvijas Zemnieku savienības valdei par bijušās Jāņmuižas 

profesionālās vidusskolas mācību kompleksa turpmāko izmantošanu un pašreizējo situāciju 

Jāņmuižā.  

M.Juzupa izsaka priekšlikumu noskaidrot Jāņmuižas iedzīvotāju viedokli par I. Kalējas 

vēstulē minēto priekšlikumu par ēku turpmāku izmantošanu Aizsardzības ministrijas 

vajadzībām. Pirms iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas domes lēmumam par atbalstu šādai 

aktivitātei nepieņemt. 

Deputāts J.Levitass  atbalsta iedzīvotāju anketēšanu.  Vairāku gadu garumā ir bijusi 

sarakste ar valsts institūcijām, bet rezultāta nav. Pirms 3 gadiem atslēgts siltums daļai 

kopmītnēm. Tā kā Priekuļu tehnikums šogad septembrī atteicās no vairākām ēkām, kādam 

jāuzņemas atbildība, lai saglābtu šo būvju stāvokli. Ja aizlaidīs visu postā, nevienam šīs ēkas 

vairs nebūs vajadzīgas. 

M.Juzupa sniedz deputātiem skaidrojumu par saraksti un sarunām ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, kurās saņemtas atbildes, ka pašvaldība nav šīs izglītības iestādes dibinātāja, 

ne tās kompetencē ir to slēgt vai saglabāt. Izglītības iestādes ēkas nekad nav bijušas pašvaldības 

īpašumā un atrodas uz citām ārzemēs dzīvojošām personām piederošās zemes. Ja Jāņmuižas 

iedzīvotāji atbalsta I.Kalējas priekšlikumu par ēku nodošanu Aizsardzības ministrijai 

Zemessardzes vai Jaunsardzes vajadzībām, tad pašvaldība var atbalstīt šo iniciatīvu un rakstīt 

Aizsardzības ministrijai vēstuli. Šobrīd pašvaldībai tās funkciju realizēšanai nav nepieciešamas 

telpas Jāņmuižā. Ja tāda vajadzība būtu, pašvaldība noteikti pieprasītu ēkas no valsts. 

A.Capars jautā, kas notiks ar īpašumu, ja tūlīt sāksies aukstais laiks? 

J.Levitass atbild, ka pašvaldība var lūgt Priekuļu tehnikuma direktoram I.Kupčam atstāt 

apkuri skolā 5
o
 C režīmā, jo ēkās ir čuguna radiatori, kurus nedrīkst izlaist, un apkures sistēma ir 

sarežģīta. I.Kupčs nevarētu izsaimniekot valsts īpašumu. VAS „Valsts nekustamie īpašumi”  

atbildē pašvaldībai ir norādīts, ka līdz šo valsts nekustamo īpašumu nodošanai Finanšu 

ministrijas valdījumā Priekuļu tehnikumam ir jānodrošina šo nekustamo īpašumu saglabāšana. 

J.Baltiņš ierosina, ka saistībā ar šo VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vēstuli, varētu 

I.Kupčam pieprasīt informāciju, kā tas tiek realizēts. 

E.Latko norāda, ka direktoram I.Kupčam būtu jānodrošina, lai nepasliktinātos īpašumu 

esošais tehniskais stāvoklis un nesamazinātos to vērtība, jāatbild par sekām, ja tādas iestātos. 

M.Baltiņš ierosina informēt iedzīvotājus un novada laikrakstā ievietot informatīvu rakstu 

par saraksti ar Izglītības un zinātnes ministriju un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par 

Priekuļu tehnikuma ēkām Jāņmuižā.  

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

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

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Veikt Jāņmuižas iedzīvotāju aptauju par bijušās Jāņmuižas profesionālās vidusskolas 

kompleksa turpmāko izmantošanu. 

2. Lūgt Priekuļu tehnikuma direktoram J.Kupčam sniegt informāciju, kā tiek nodrošināta 

valsts nekustamo īpašumu  Jāņmuižā Ozolu gatvē 3, Lauku ielā 14, Meistaru ielā 1 un Ozolu 

gatvē 5 saglabāšana līdz nodošanai Finanšu ministrijas valdījumā. 

3. Sagatavot novada laikrakstam informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas 

valdījumā un Priekuļu tehnikuma pārvaldīšanā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem 

Jāņmuižā. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko.  

 

 

12. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 8.septembra 

iesniegumu (reģ. 08.09.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-792)  ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 -14 

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

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

Sukaruks, Elija Latko, 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.5 uz divām lapām. 

 

 

13. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

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

 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 8.decembra 

iesniegumu (reģ.08.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-1040) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 -14 

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

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

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 
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3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz divām lapām. 
 
 

14. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 30.oktobra 

iesniegumu (reģ.30.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-947) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 

15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu 

novadā”” 29.p., 29.1.p., 29.2.p., 29.3.p., 29.4.punktu,  atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, 

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

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

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

reģistrā apmaiņas kārtā. 

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

 

 

15. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

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

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 4.decembra 

iesniegumu (reģ.08.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-1041)  ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot 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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 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.8 uz divām lapām. 

 

 

16. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: E.Stapulone)  

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 9.oktobra iesniegumu 

(reģ.13.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-892) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu 
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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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 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. 

 

 

17. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante)  

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 30.septembra 

iesniegumu (reģ.02.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-865) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 

77.panta otro daļu un likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu, 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 -

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

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

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

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

dzīvokļa, Maija ielā 4-41, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 31,4 m
2
, 

kopējo platību 52,4 m
2
,
  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 

nenoteiktu laiku.  

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

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka […], personas kods […], […], personas kods […], […], personas kods 

[…], […], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu Maija ielā 4-41, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz trīs lapām. 
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18. 

Par Priekuļu novada pašvaldības īpašumā esošo cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: A.Amantovs)  

 

Priekuļu novada pašvaldības Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs, mežzinis A.Amantovs 

iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.1 īpašumā 

„Piebaudzes”, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2014.gada 16.decembra protokolu Nr.1, 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 46250,00. 

2014.gada 30.decembrī saņemta pirkuma maksa pilnā apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2014.gada 16.decembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.1 īpašumā „Piebaudzes”, Priekuļu pagasta 

Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „R Grupa”, reģistrācijas Nr. LV50003603631, par tā nosolīto 

cenu EUR 46250,00 (četrdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi). 
 

 

19. 

Par nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālajam komersantam „Anna Birjukova”  

(ziņo: G.Sabulis, izsakās: R.Saļmo)  

 

Dome izskata  Individuālā komersanta „Anna Birjukova” 2014.gada 4.decembra 

iesniegumu ( reģ. 09.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2198) par noma līguma termiņa 

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 2014.gada 18.decembra (protokols 

Nr.19) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt 2010.gada 30.decembrī  ar Individuālo komersantu „Anna Birjukova” 

noslēgto neapdzīvojamās telpas Rūpnīcas ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā nomas 

līgumu Nr. 02/10 uz iepriekšējiem līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt noma līguma termiņu  – četri gadi.   

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

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un IK „Anna Birjukova”, uz adresi […]. 

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

rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-4201. 
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20. 

Par nomas līguma termiņa pagarināšanu sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai 

(ziņo: G.Sabulis)  

 

 Priekuļu novada dome izskata sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļas, reģistrācijas kods: […], juridiskā adrese: Baznīcas 

iela 30, Rīga, LV-1010, reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā 2000.gada 15.maijā ar kodu […], 

adrese: Maija iela 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, 2014.gada 

4.decembra iesniegumu (reģ. 09.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-1045) par telpu 

Maija ielā 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, nomas līguma termiņa 

pagarināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar nomnieku sabiedriskās 

organizācijas „Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļu ir spēkā 

esošs neapdzīvojamo telpu nomas līgums un minētās telpas Maija ielā 4-46, Liepa, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, ofisa vajadzībām tiek izmantotas kopš 1999.gada. 

Nomniekam nav parādsaistību ar Priekuļu novada pašvaldību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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, Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu, atklāti 

balsojot, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt 2009.gada 30.decembrī ar sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļu, reģistrācijas kods: […], nodokļu 

maksātāja juridiskā adrese: Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010, reģistrēta Nodokļu maksātāju 

reģistrā 2000.gada 15.maijā ar […], adrese: Maija iela 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4128, noslēgto nedzīvojamo telpu, ar kopējo platību 47 m
2
, Maija ielā 4-46, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, nomas līgumu Nr.05/09 lietošanai ofisa vajadzībām, 

uz iepriekš  noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – viens gads. 

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

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un sabiedriskās organizācijas „Latvijas 

kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai uz adresi Baznīcas iela 30, Rīga, 

LV-1010. 

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

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

 

 

21. 

Par  nomas līguma termiņa pagarināšanu Morjakovas individuālajam uzņēmumam 
(ziņo: G.Sabulis)  

 

Priekuļu novada dome izskata Morjakovas individuālā uzņēmuma, reģistrācijas kods: […], 

reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā: 05.03.1993., juridiskā adrese: […], uzņēmuma 

īpašnieces Ņinas Morjakovas 2014.gada 5.decembra iesniegumu (reģ. 09.12.2014. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.2199) par neapdzīvojamo  telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatē: 
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1. Ar nomnieku Morjakovas individuālo uzņēmumu ir spēkā esošs neapdzīvojamo telpu 

nomas līgums par neapdzīvojamo telpu, pēc plāna telpu Nr.10 , Pāvila Rozīša ielā 5, 

Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, lietošanu; 

2. Nomātās telpas tiek izmantotas noliktavas vajadzībām, nepārtikas preču glabāšanai. 

3. Telpas tiek iznomātas kopš  2008.gada. 

4. Morjakovas individuālam uzņēmumam nav parādsaistību ar Priekuļu novada 

pašvaldību.  

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu , 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Pagarināt 2010.gada 1.jūnijā ar Morjakovas individuālo uzņēmumu, reģistrācijas kods: 

[…], reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā: 05.03.1993., juridiskā adrese: […], noslēgtā nomas 

līguma Nr.11/09 termiņu par neapdzīvojamās telpas Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128,  1.stāvā, pēc plāna  telpa Nr.10,  (telpa ar  platību 22,0 m
2
, balkons ar 

platību 3,3 m
2
; gaiteni ar  platību 5,7 m

2
), kopējā iznomājamo telpu platība 31,00 m

2
, noliktavas 

vajadzībām, nepārtikas preču glabāšanai uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – viens gads. 

3. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības juristam G. Kuzņecovam sagatavot nomas līguma 

projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un Morjakovas individuālajam uzņēmumam 

uz adresi […]. 

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

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

 

 

22. 

Par telpas nomas maksas noteikšanu 

(ziņo: G.Sabulis, izsakās: E.Latko, J.Levitass, J.Mičulis, J.Sukaruks, G.Zicāns, E,Stapulone, 

M.Baltiņš, A.Capars, M.Juzupa)  

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar deputāta, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 

vietnieka G.Sabuļa sniegto informāciju par nepieciešamību noteikt Priekuļu vidusskolas telpai 

Nr.40 nomas maksu. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

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

komitejas 2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu un veiktajiem telpas nomas 

aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Noteikt Priekuļu vidusskolas, Cēsu prospektā 46, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, telpas Nr.40 nomas maksu EUR 2.10 (divi euro 10 centi) par 1 (vienu) stundu bez 

pievienotās vērtības nodokļa.  
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23. 

[…]iesnieguma izskatīšana par nomas līguma termiņa pagarināšanu  

(ziņo: G.Sabulis)  

 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], 2014.gada 8.decembra 

iesniegumu (reģ. 09.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-1044) par neapdzīvojamās 

ēkas – noliktava „Sarkaņi” 11, adrese: Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, 

nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar nomnieku […]ir spēkā esošs 

neapdzīvojamās ēkas – noliktava „Sarkaņi” 11, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-

4128, nomas līgums un minētās telpas, mājsaimniecības vajadzībām, tiek iznomātas kopš 

2002.gada. 

Nomniekam nav parādsaistību ar Priekuļu novada pašvaldību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Pagarināt 2009.gada  30.decembrī ar […], deklarētā dzīvesvieta: […], noslēgtā nomas 

līguma Nr.12/09 termiņu par neapdzīvojamās ēkas – noliktava „Sarkaņi” 11, adrese: Sarkaņi, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, lietošanu mājsaimniecības vajadzībām uz iepriekš 

noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – pieci gadi. 

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

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 
6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un […]uz adresi […]. 

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

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

 

 

24. 

Par strādnieka amata vienības izveidošanu 

(ziņo: G.Sabulis, izsakās: M.Baltiņš)  

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas vadītāja J.Sirlaka 

2014.gada 11.decembra iesniegumu (reģ.11.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2214)  

par strādnieka amata vienības izveidošanu Priekuļu novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļā. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 

2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, 

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

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

1. Izveidot Priekuļu novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļā amata vienību – 

strādnieks, 13.saime, Fiziskais un kvalificētais darbs, IB līmenis, 2.mēnešalgu grupa (maksimālā 

mēnešalga 420.00 EUR). 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 
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protokols Nr.3, p.3, 24.04.2014. sēdē, protokols Nr.6, p.1, 28.05.2014. sēdē , protokols Nr.7, 

p.29, 23.10.2014. sēdē, protokols Nr.12, p.28 un 27.11.2014.sēdē, protokols Nr.13, p.20, 21 un 

26) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Priekuļu novada pašvaldības Labiekārtošanas 

nodaļā strādnieka amata vienību, 13.saime, Fiziskais un kvalificētais darbs, IB līmenis,  

2.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 420,00 EUR). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 

 

 

25. 

[…]iesnieguma izskatīšana par nomas līguma pagarināšanu  

(ziņo: G.Sabulis)  

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], nodokļu maksātāja adrese: […], 

2014.gada 5.decembra iesniegumu (reģ. 09.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-1046) 

par nedzīvojamās telpas Rūpnīcas ielā  17a, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128,   

nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar nomnieku […]ir spēkā esošs 

nomas līgums par nedzīvojamās telpas Rūpnīcas ielā 17a, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4128, lietošanu un minētās telpas apavu remonta veikšanai tiek iznomātas kopš 

2001.gada. 

Nomniekam nav parādsaistību ar Priekuļu novada pašvaldību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19)  atzinumu, 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt 2009.gada 30.decembrī ar […], reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā 

2008.gada 01.aprīlī  ar kodu […] nodokļu maksātāja adrese:  […], noslēgtā nomas līguma 

Nr.10/09 termiņu par  nedzīvojamās  telpas   ar kopējo platību  8,29 m
2 

, Rūpnīcas  ielā 17a, 

Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4129, lietošanu  individuālā darba – apavu remonta 

veikšanai, uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – pieci gadi. 

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

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un […]uz adresi […]. 

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

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

 

 

26. 

Par iepirkuma speciālista amata vienības izveidošanu 

(ziņo: G.Sabulis, izsakās: V.Lapsele, M.Baltiņš)  

 

Dome izskata jautājumu par iepirkuma speciālista amata vienības izveidošanu Priekuļu 

novada pašvaldībā. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 

2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu un Finanšu komitejas 2014.gada 
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22.decembra (protokols Nr.13) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

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

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

1. Izveidot Priekuļu novada pašvaldībā amata vienību – iepirkuma speciālists, 2.saime, 

Apgāde, IIIB līmenis, 9.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 994.00 EUR). 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 

protokols Nr.3, p.3, 24.04.2014. sēdē, protokols Nr.6, p.1, 28.05.2014. sēdē , protokols Nr.7, 

p.29, 23.10.2014. sēdē, protokols Nr.12, p.28 un 27.11.2014.sēdē, protokols Nr.13, p.20, 21 un 

26) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Priekuļu novada pašvaldības iepirkuma speciālista 

amata vienību, 2.saime, Apgāde, IIIB līmenis,  9.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 994.00 

EUR). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 

 
 

27. 

SIA „LD AUTOVEIKALS”  iesnieguma izskatīšana par noma līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: G.Sabulis)  

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „LD AUTOVEIKALS”, vienotais reģistrācijas 

numurs […], reģistrācijas datums komercreģistrā: 27.09.2004., juridiskā adrese: […], valdes 

locekles […]  2014.gada 12.decembra iesniegumu (reģ. 15.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.2242) par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar nomnieku SIA „LD 

AUTOVEIKALS” ir spēkā esošs neapdzīvojamo telpu nomas līgums par neapdzīvojamo telpu, 

pēc plāna telpas Nr.7 un 12 , Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-

4128, lietošanu un minētās telpas, autoveikala tirdzniecības nodrošināšanai - pārtikas un pirmās 

nepieciešamības nepārtikas preču glabāšanas vajadzībām, tiek iznomātas kopš 2001.gada. 

Nomniekam nav parādsaistību ar Priekuļu novada pašvaldību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 2014.gada 18.decembra (protokols Nr. 19) atzinumu, 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt 2009.gada 30.decembrī ar SIA „LD AUTOVEIKALS”, vienotais 

reģistrācijas numurs […], reģistrācijas datums komercreģistrā: 27.09.2004., juridiskā adrese: […], 

noslēgto nomas līguma Nr.13/09 termiņu par neapdzīvojamo telpu  (1.stāvs,  telpa Nr. 12, ar 

platību 41,57 m
2
 un telpa Nr. 7 ar platību 13,67 m

2 
, kopējā platība 55,24 m

2
 ), Pāvila Rozīša  ielā 

5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128,  lietošanu autoveikala tirdzniecības 

nodrošināšanai - pārtikas un pirmās nepieciešamības nepārtikas preču glabāšanas vajadzībām, uz 

iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt noma līguma termiņu – viens gads. 

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

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 
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6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un SIA „LD AUTOVEIKALS” uz adresi 

[…]. 

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

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

 

28. 

Par  darba samaksas diferencētā aprēķina piemērošanas maksimālās robežas noteikšanu 

(ziņo: G.Sabulis)  
 

Deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Sabulis informē, ka, 

pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.734 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 

27.augusta noteikumos Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo 

stundas tarifa likmi””, ar 2015.gada 1.janvāri mainās valstī noteiktā minimālā darba alga no 

320.00 eiro uz 360.00 eiro. Komiteja iesaka noteikt diferencētā darba samaksas aprēķina 

piemērošanas griestus 550.00 euro.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 2014.gada 2.decembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.734 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumos Nr.655 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa 

likmi””,  Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu un 

Finanšu komitejas 2014.gada 22.decembra (protokols Nr.13)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR -

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

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

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt maksimālo darba algas robežu  EUR 550.00, līdz kurai  

piemēro diferencēto darba samaksas palielināšanas metodi, saskaņā ar pielikumu.  
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 

 

 

29.  

Par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma 

(prot.Nr.18, 15.p.), 4.punkta, par zemes gabala ar kad.apz.[…]piekritību valstij, atzīšanu 

par spēku zaudējušu 

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

 

 Novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra 

lēmuma (prot.Nr.18, 15.p.) 4.punkta, par zemes gabala ar kad.apz.[…]piekritību valstij, atzīšanu 

par spēku zaudējušu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Zemes vienība „Kalna Ķemēlas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4294 

002 0104), sastāvošu no zemes gabala un mežu uz tā, nepieciešama likumā noteikto 

pašvaldības funkciju realizācijai. 

 

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

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

Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris 

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

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

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Veselavas pagastā un tās piekritību 

valstij” (prot.Nr.18, 15.p.) 4.punktu par zemes gabala ar kad.apz.[…]piekritību pašvaldībai. 
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2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-

4201. 

 

 

30. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kad.apz.[…], Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, un tās piekritību pašvaldībai 

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

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmalā 31, 

Rīgā, 2014.gada 3.decembra rakstu Nr.2-19/163 ( reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. Rakstam pievienots pārskats par 

Zemes vienības ar statusu "40 zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma 

tiesību atjaunošanu" uz 01.12.2014. 

Pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta (5)daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (1)daļas 3.punktu un 

(4¹)daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […](miris) tiesību un saistību pārņēmējiem, un 

[…]p.k.[…], dzīvo […], uz zemes gabalu „Mellupi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 6.08ha 

platībā, ar kad.Nr.[…]. 

2. Noteikt, ka augstāk minētais zemes gabals piekrīt pašvaldībai, un uz tās vārda 

ierakstāms zemesgrāmatā. 

3. Noteikt, ka visi iepriekšējie zemes gabala lietotāji, kā arī personas, kurām piederošās 

ēkas atrodas uz zemesgabala, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

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

Valmierā, LV-4201. 

 

 

31. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kad.apz.[…], Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, un tās piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmalā 31, 

Rīgā, 2014.gada 3.decembra rakstu Nr.2-19/163 (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. Rakstam pievienots pārskats par 

Zemes vienības ar statusu "40 zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma 

tiesību atjaunošanu" uz 01.12.2014. 

Pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta (5)daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (1)daļas 3.punktu un 

(4¹)daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […](miris) tiesību un saistību pārņēmējiem, un 

[…]p.k.[…], dzīvo […] uz zemes gabalu „Mellupi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 6.08ha 

platībā, ar kad.Nr.[…]. 

2. Noteikt, ka augstāk minētais zemes gabals piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda 

ierakstāms zemesgrāmatā. 

3. Noteikt, ka visi iepriekšējie zemes gabala lietotāji, kā arī personas, kurām piederošās 

ēkas atrodas uz zemesgabala, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

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

Valmierā, LV-4201. 

 

 

32.  

Par nekustamā īpašuma „Lejas Krieviņi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons)  

 

 Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojošas […], kuru pamatojoties uz pilnvaras 

pārstāv […], 2014.gada 18.decembra iesniegumu (reģ.18.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.B-1076) par nekustamā īpašuma „Lejas Krieviņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejas Krieviņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]), neapbūvētu zemes gabalu ar kad.Nr.[…]9.61ha platībā. 

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

gabala ar kad.Nr.[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Meža Krieviņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 9.61ha; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, zemes gabalam (kad.apz.[…]), saglabājas 

nosaukums „Lejas Krieviņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 16.7ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu. 
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Izskatot un izvērtējot informāciju no Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma 

nodokļu administrēšanas sistēmas NINO, konstatēts, ka 2009.gada 3.augustā Mārsnēnu pārvaldē 

iegrāmatots neidentificēts […]Ls 134.28 nekustamā īpašuma nodokļa maksājums, kas šobrīd 

veido  EUR191.06 pārmaksu.  

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokli administrē pašvaldība atbilstoši likumam „ Par nekustamā īpašuma nodokli”. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16. panta pirmās daļas 10. punktu, kas 

nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu 

vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa 

likumā noteiktā maksāšanas termiņa. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25
1
. panta 2.punktu, kas nosaka, ka 

pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu 

maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa 

nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto 

nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu 

atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, dzēš: pašvaldību budžetos ieskaitāmā 

nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas - attiecīgās pašvaldības.  

        Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. 

panta 3.punktu, 16.panta pirmās daļas 10. punktu, 25
1. 

panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu,  atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst […]nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 191.06 

(viens simts deviņdesmit viens euro 06 centi).  

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu  novada pašvaldības vecākajai nodokļu 

speciālistei Inetai Eberhardei. 

 

 

34. 

Zemnieku saimniecības „Līvas” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: G.Sabulis, izsakās: I.Jansone, G.Zicāns)  

 

 Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības „Līvas” reģ.Nr.  […] īpašnieka 

[…], juridiskā adrese […]2014.gada 10.decembra iesniegumu (reģ.12.12.2014. Priekuļu novada 

Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.232/3.2.-4.1) par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka 

pašvaldības īpašumā atrodas zemes gabals ”Jaunķerpji” ar kadastra Nr.[…]un platību 13.14 ha ( 

Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.[…]).  

Iepriekš ar z/s „Līvas” zemes nomas līgums par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

nekustamajā  īpašumā „Jaunķerpji” ar kadastra Nr.[…]Liepas pagasta padomē noslēgts no 

2009.gada 5.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. 

Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 14) punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), 

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

1. Pagarināt 2009.gada 05.janvārī Liepas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar 

zemnieku saimniecību „Līvas”, reģ.Nr[…], juridiskā adrese […], par daļu – 11.22 ha 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi no Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
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„Jaunķerpji”  ar kadastra Nr.[…], Liepas pagastā, Priekuļu novadā līdz nekustamā īpašuma 

„Jaunķerpji” izsoles rezultātu apstiprināšanai, ļaujot Nomniekam novākt 2015.gada ražu. 

2. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot grozījumus un 

izmaiņas nomas līgumā. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līguma grozījumus un 

papildinājumus. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A. Rancānam. 

5. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un zemnieku saimniecībai „Līvas” uz adresi 

„Līvas”, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

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

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

 

 

Plkst. 16.20 deputāts A.Capars atstāj domes sēdi un nepiedalās turpmāko sēdes darba kārtības 

jautājumu izskatīšanā. 

 

 

35. 

Par sociālā pedagoga amata vienības izveidošanu Liepas pamatskolā 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: E.Latko)  

 

Dome izskata Liepas pamatskolas 2014.gada 13.novembra vēstuli Nr.1-25/61 (reģ. 

13.11.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2019) par sociālā pedagoga amata vienības 

izveidošanu Liepas pamatskolā. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz  Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2014.gada 19.decembra (protokols Nr.20) atzinumu un Finanšu komitejas 

2014.gada 22.decembra (protokols Nr.13) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), 

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

1. Izveidot Liepas pamatskolā amata vienību – sociālais pedagogs, 29.saime, Pedagoģijas 

darbības atbalsts, III līmenis, 11.mēnešalgu grupa (maksimālā mēnešalga 1382.00 EUR). 

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 

protokols Nr.3, p.3, 24.04.2014. sēdē, protokols Nr.6, p.1, 28.05.2014. sēdē , protokols Nr.7, 

p.29, 23.10.2014. sēdē, protokols Nr.12, p.28 un 27.11.2014.sēdē, protokols Nr.13, p.20, 21 un 

26) un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Liepas pamatskolas sociālā pedagoga amata 

vienību, 29.saime, Pedagoģijas darbības atbalsts, III līmenis, 11.mēnešalgu grupa (maksimālā 

mēnešalga 1382.00 EUR). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 
 

 

36. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā 

(ziņo: I.Rumba)  

 

Dome izskata Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte 2014.gada 15.decembra 

vēstuli Nr.1-6/37 (reģ. 15.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2243) par izmaiņām 

Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2014.gada 19.decembra (protokols Nr.20) atzinumu un Finanšu komitejas 

2014.gada 22.decembra (protokols Nr.13) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), 

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

1. Veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 

protokols Nr.3, p.3, 24.04.2014. sēdē, protokols Nr.6, p.1, 28.05.2014. sēdē , protokols Nr.7, 

p.29, 23.10.2014. sēdē, protokols Nr.12, p.28 un 27.11.2014.sēdē, protokols Nr.13, p.20, 21 un 

26) un Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja vietniekam saimnieciskajā darbā 

6.mēnešalgu grupu aizstāt ar 8.mēnešalgu grupu (maksimālā mēnešalga 874.00 EUR). 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 

 

37. 

Par izmaiņām Priekuļu novada domes pastāvīgo komitejas sastāvā 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: M.Baltiņš) 

 

Domes priekšsēdētājas M.Juzupas informē, ka sakarā izmaiņām deputātu sastāvā 

nepieciešams veikt grozījumus Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas un Finanšu 

komitejas sastāvā, un iesaka ievēlēt darbam minētajās komitejās deputātu Juri  Levitass. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka dome var 

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

atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo 

komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus. 

Likuma „Par pašvaldībā” 55. panta pirmā daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz 

vienas domes komitejas loceklim, bet panta trešā daļa nosaka, ka ja pilnvaru laikā kāds no 

deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās politiskās partijas vai vēlētāju 

apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli. 

Pamatojoties uz likuma Par „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

54.pantu, 55.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Juris 

Levitass), Priekuļu novada dome nolemj: 

Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada domes 2013.gada 18.jūnija lēmumā „Priekuļu novada 

domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (protokols 

Nr.8, p.2) un Finanšu komitejas un Tautsaimniecības komitejas  sastāvā ievēlēt deputātu Juri 

Levitasu.  

 

 

38. 

Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto 

(ziņo: M.Juzupa, F.Puņeiko) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas un 

izpilddirektora Fjodora Puņeiko sniegto informāciju par iepriekšējā pārskata periodā 

paveiktajiem darbiem. 

2. Domes priekšsēdētāja M.Juzupa un izpilddirektors F.Puņeiko atbild uz deputātu 

jautājumiem. 
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3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 
 
 

Nākamā domes sēde 2015.gada 22.janvārī plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.16.50  

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


