
 
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 

 

2016.gada 16.decembrī         Nr.14 

 

Sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

 

Darba kārtība:  

1. Par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna un 

Investīciju plāna aktualizāciju. 

2. Par Liepas pamatskolas attīstības plāna 2016.-2019.gadam apstiprināšanu. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2016 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Priekuļu novada 

budžetu 2016.gadam”” izdošanu. 

4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. 

5. Par Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas darba laika apstiprināšanu. 

6. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2016.gada 22.septembra lēmumā (prot.Nr.10, 

31.p.). 

7. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu „kadastra apzīmējums”. 

8. Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

9. Par nekustamā īpašuma „Lejas Zeikari”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

10. Par nekustamā īpašuma „Vecšautuves”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunkalniņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunroči”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

13. Par neprivatizētā dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 13 dz.35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārdošanu par nosacīto cenu. 

14. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 19 dz.46, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu un pārdošanu par nosacīto cenu. 

15. Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 13 dz.15, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

16. Par Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļas iesnieguma izskatīšanu. 

17. P.Ūdres iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu. 

18. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11/2016  „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.2 

„Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” 

apstiprināšanu. 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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19. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.12/2016 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 24.marta Saistošajos noteikumos Nr.2/2016  “Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”” apstiprināšanu. 

20. L.B. un I.O. iesniegumu izskatīšana par zemes nomu. 

21. SIA firmas „Pasāža” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

22. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības nolikumā. 

23. Par zemes nomas līguma slēgšanu Veselavas pagastā. 

24. R.P. iesnieguma izskatīšana par īres līguma pagarināšanu. 

25. Par pakalpojuma līguma slēgšanu starp Priekuļu novada pašvaldību un SIA „Cēsu 

Olimpiskais centrs”. 

26. Par  šautuves Cēsu prospektā 46, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

licencēšanu. 

27. Par atteikumu uzņemt J.P. Palīdzības reģistrā. 

28. Par atteikumu uzņemt E.G. Palīdzības reģistrā.  

29. Par atteikumu uzņemt J.R. Palīdzības reģistrā. 

30. Par atteikumu uzņemt D.C. Palīdzības reģistrā. 

31. Par atteikumu uzņemt A.P. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

32. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu N.Z. 

33. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās galvenās izlases cirsmas “Vanagkalns” 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre  Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns  Armands Capars,  Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Elita Rancāne   – Sociālā dienesta vadītāja; 

Anžela Kovaļova  – Liepas pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Inita Jansone   – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Ineta Eberharde  – galvenā nodokļu speciāliste. 

 

Nepiedalās:  

Dita Sloka  – komandējumā; 

Sarmīte Orehova  – attaisnots iemesls; 

Aivars Tīdemanis  – attaisnots iemesls; 

Elija Latko  – attaisnots iemesls. 

Aivars Kalnietis – attaisnots iemesls. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 
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34. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Sanitārās cirsmas “Vanagkalns” Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

35. Par nekustamā īpašuma – Doktorāts – 2”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

36. Par nekustamā īpašuma – Maija ielā 3-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

37. Par nekustamā īpašuma – Muižas iela 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

38. Par nekustamā īpašuma – Rūpnīcas iela 23-34, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

39. Par nekustamā īpašuma – Rūpnīcas iela 23-48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

40. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

41. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Dankas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

42. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

43. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

44. Par nekustamā īpašuma „Kūlīši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu L.M. 

47. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

48. Par amata vienības izveidošanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”. 

49. Par finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai. 

50. Par pašvaldības īpašuma P.Rozīša ielā 4-77, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

51. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai. 

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

53. Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA „Staļi”. 

54. Par zemes vienībām ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums”. 

55. Domes priekšsēdētājas informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 

56. Deputāta G.Sabuļa pārskats par dalību konferencē un sasniegtajiem mērķiem. 

57. Domes priekšsēdētājas M.Juzupas pārskats par dalību projekta „Mazā uzņēmējdarbība 

Eiropas ekonomikas sirdī” pasākumā. 

58. Par Priekuļu-Cēsu apļveida krustojuma labiekārtošanu. 

 

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

Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

Papildināt sēdes darba kārtību ar 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 

47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. un 58.darba kārtības jautājumu. 

 

1. 

Par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: F.Puņeiko, M.Baltiņš, J.Levitass, D.Kalniņa, J.Sukaruks, J.Mičulis) 

 

 Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas V.Lapseles 2016.gada 

8.decembra iesniegumu ( reģ.08.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2410) par Priekuļu 
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novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2015.-

2017.gadam aktualizācijas uzsākšanu un atbildīgā noteikšanu. 

Projektu vadītāja V.Lapsele atbild uz deputātu jautājumiem. 

Deputāts J.Levitass iesaka kā atbildīgo par Priekuļu novada attīstības programmas 2015. 

- 2021.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju noteikt 

projektu vadītāju V.Lapseli. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

73.punktu, kurā noteikts, ka Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā 

un ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 

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

nolemj: 
1. Uzsākt pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta Priekuļu novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju saskaņā ar 

Pielikumu Nr.1 un Pielikumu Nr.2. 

2. Noteikt atbildīgo par Priekuļu novada attīstības programmas 2015. - 2021.gadam 

Rīcības plāna un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju Priekuļu novada pašvaldības 

projektu vadītāju Vinetu LAPSELI. 

 

2. 

Par Liepas pamatskolas attīstības plāna 2016.-2019.gadam apstiprināšanu 

(ziņo: A.Kovaļova, izsakās: D.Kalniņa, J.Levitass, E.Stapulone, J.Mičulis) 

 

 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar Liepas pamatskolas attīstības plānu 2016.-

2019.gadam. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Liepas pamatskolas direktores 

pienākumu izpildītājas A.Kovaļovas paskaidrojumus, atbildes uz deputātu jautājumiem,  atklāti 

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

Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Apstiprināt Liepas pamatskolas attīstības plānu 2016.-2019.gadam. (Pielikumā attīstības 

plāns) 

 

3. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 10/2016„Par grozījumiem 

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

2016.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Priekuļu novada budžetu 2016.gadam”. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

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

Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 13.decembra (protokols Nr.13, p.3) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/2016 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Priekuļu novada budžetu 

2016.gadam””.  

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

 

4. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

               Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ZAAO” 2016.gada 18.oktobra vēstuli 

Nr.1-25/232 “Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā” (turpmāk - Vēstule) un tai 

pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu. 

Vēstulē SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka, ņemot vērā to, ka likumprojekts „Grozījumi 

Dabas resursu nodokļa likumā” paredz dabas resursu nodokļu likmes par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu paaugstināšanu no līdzšinējiem EUR 12,00 par tonnu līdz EUR 25,00 par tonnu 

sākot ar 2017.gada 1.janvāri, gadījumā, ja stātos spēkā šādas likuma izmaiņas, SIA „ZAAO” 

iesniedz iespējamās maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu, palielinot to 

proporcionāli dabas resursu nodokļa pieaugumam, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru 

līdzšinējā maksas apmērā.  

Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, gadījumā, ja spēkā 

stāsies grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, būs 12,73 EUR , ko veidos: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu 

atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to 

sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 

7,43 EUR apmērā par 1 m3; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 3,67 EUR apmērā par 1 m3; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā – 1,63 EUR apmērā par 1 m3. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

39.panta pirmo daļu, Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 12.janvāra saistošajiem 

 noteikumiem Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā”, SIA „ZAAO” 

2016.gada 18.oktobra vēstulē Nr.1-25/232  norādītajiem apstākļiem un maksas par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, 

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

1. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 

aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekuļu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 12,73 EUR  par 1 m3 atkritumu (plus PVN). 

2. Lēmums stājas spēkā, ja spēkā stājas grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas 

paredz sākot ar 2017.gada 1.janvāri palielināt dabas resursa nodokli par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu uz EUR 25,00 par tonnu sadzīves atkritumu. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 28.decembra (prot.Nr.16, 

p.8) lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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5. 

Par  Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas darba laika apstiprināšanu  

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: J.Sukaruks, J.Mičulis, M.Baltiņš) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas vadītājas B.Sausiņas 

iesniegumu (reģ.05.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2358) par Liepas pagasta 

bibliotēkas darba laika izmaiņām. 

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

21.panta pirmās daļas 27. punktu,  Bibliotēku likuma 29.panta ceturto daļu un 2001.gada 

7.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības 

noteikumi” 3.9.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

1. Apstiprināt ar 2017.gada 1.janvāri šādu Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas 

darba laiku:  

Pirmdienās  no 10.00 līdz 19.00; 

Otrdienās   no   9.00 līdz 16.00; 

Trešdienās  no   9.00 līdz 16.00; 

Ceturtdienās  no   9.00 līdz 16.00; 

Piektdienās  no   9.00 līdz 16.00; 

Sestdienās  no   9.00 līdz 12.00. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas vadītāja 

B.Sausiņa 

 

6. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2016.gada 22.septembra lēmumā (prot.Nr.10, 

31.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata R.L., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 11.novembra 

iesniegumu (reģ.14.11.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-1127) par grozījumiem 

Priekuļu novada domes 2016.gada 22.septembra lēmumā (prot.Nr.10, 31.p.) „Par zemes ierīcības 

projekta nekustamajam īpašumam „Muldas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu”.  

Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, PAR 

-10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Priekuļu novada domes 2016.gada 22.septembra lēmumā (prot.Nr.10, 31.p.) 2.punktu 

izteikt sekojošā redakcijā: 

„2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas apbūvētas 

zemes vienības (Nr.2 zemes ierīcības projektā), kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums”, un būvniecības stadijā esošai dzīvojamai mājai un šķūnim, apstiprināt jaunu 

nosaukumu un adresi „Dūdiņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;”. 

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

3. Lēmumu nosūtīt SIA „Latīpašums-mērniecības birojs”, Ainavu ielā 8, Cēsīs, Cēsu 

novadā, LV–4101, Raivim Linteram, „Muldās”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128, un 

VZD Vidzemes reģionālai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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7. 

Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: G.Zicāns, D.Kalniņa, J.Sukaruks) 

 

 

Priekuļu novada dome izskata R.L., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 31.oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.L-1073), ar kuru  lūdz pirms termiņa pārtraukt zemes nomas līgumu par 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” 11,3 ha platībā nomu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

Saskaņā ar 2012.gada 27.decembra līgumu par lauku apvidus zemes nomu, zemes vienība 

ar „kadastra apzīmējums”, kurā dominējošā ir lauksaimniecības zeme, ir iznomāta R.L. līdz 

2022.gada 27.decembrim; 

Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

Zemes vienība Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējums” nav 

nepieciešama pašvaldībai tās funkciju veikšanai. 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 

panta otro 1 daļu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

1. Ar 2017.gada 1.janvāri izbeigt zemes nomas līgumu ar R.L., par zemes vienības, ar 

„kadastra apzīmējums”, 11,3 ha platībā nomu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumu 

(prot.Nr.14, 29.p.), par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” piekritību. 

3. Izbeigt zemes lietošanas tiesības R.L., „personas kods”, uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”, 11,3 ha platībā. 

4. Zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, 11,3 ha platībā Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

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

6. Lēmumu nosūtīt R.L. uz adresi „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai uz 

adresi Rīgas iela 47, Valmierā, LV-4201. 

 

8. 

Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata VAS „Latvijas valsts ceļi”, juridiskā adrese Gogoļa ielā 3, 

Rīgā, 2016.gada 16.septembra rakstu Nr.4.9/4593 (reģ.21.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.1771) par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums” „P30”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz 2011.gada 

19.oktobra Ministru kabineta rīkojuma Nr.538 „Grozījumi Ministru kabineta 

2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 ”Par zemes vienību piederību vai piekritību 

valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts 

akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 14.punktu, piekrīt valstij; 
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2. Raksta iesniedzēja lūdz apstiprināt nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nosaukumu „Autoceļš P30”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā; 

3. Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāvošam no trīs zemes vienībām („kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums” un 

„kadastra apzīmējums”), apstiprināt nosaukumu „Autoceļš P30”, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads: 

1.1. zemes vienību platība attiecīgi 13.49ha, 5.51ha un 6.82ha, vairāk, vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes vienības iemērot dabā; 

1.2. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

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

3. Lēmumu nosūtīt VAS „Latvijas valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, un VZD 

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

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Lejas Zeikari”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata R.B., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 

6.decembra iesniegumu (reģ.06.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1189) par 

nekustamā īpašuma „Lejas Zeikari”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 

sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti 

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

Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejas Zeikari”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” 5.6ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Mazeglītes”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā:  

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 5.6ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

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

apzīmējums”, saglabājas nosaukums „Lejas Zeikari”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 16.4ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

 

10. 

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

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „Gaižēni”, reģ.Nr.44101019987, juridiskā adrese 

Valmieras iela 17, Cēsis, Cēsu novadā, 2016.gada 17.novembra rakstu Nr.73 (reģ. 22.11.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2268) par nekustamā īpašuma „Vecšautuves”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

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

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Vecšautuves”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību „kadastra apzīmējums”, un pievienot to 

nekustamajam īpašumam „Lauku Šautuve”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

1.1. zemes vienības platība – 28.7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Vecšautuves”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību „kadastra apzīmējums”, un pievienot to 

nekustamajam īpašumam „Gailīši”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes vienības platība 11.5ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Vecšautuves”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, dzīvojamās mājas un piecām palīgceltnēm: 

3.1. zemes vienības platība 4.9ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot 

dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

11. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunkalniņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata J.E., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 21.novembra 

iesniegumu (reģ.01.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.E-1173) par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei  nekustamajam īpašumam „Jaunkalniņi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

11.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 
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Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris 

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

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

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

zemes vienību, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 0.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu; 

2.2. projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajai zemes vienībai piebraukšanu 

organizēt no valsts autoceļa, nodrošinot optimālu tās apsaimniekošanu; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

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

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

12. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunroči”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.Č., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, kura vienlaicīgi, 

pamatojoties uz pilnvaru (reģ.Nr.59, 06.06.2016.) rīkojas I.L., deklarētā dzīvesvieta „adrese”,  un 

pamatojoties uz pilnvaru (reģ.Nr.58, 06.06.2016.) rīkojas A.Z., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

vārdā, 2016.gada 12.augusta iesniegumu (reģ.12.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Č-

784) par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam 

„Jaunroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

11.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris 

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

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

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” atdalīt neapbūvētu zemes vienību 2.0ha 

platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. projektā paredzēt piekļūšanu abām zemes vienībām, nodrošinot optimālu to 

apsaimniekošanu; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

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

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.4 uz divām lapām. 
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13. 

Par neprivatizētā dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 13 dz.35, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.V. deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 19.09.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 19.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-909) ar 

lūgumu rast iespēju iegādāties Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Priekuļu 

novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 13-35, kuru īrē no pašvaldības. 

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

17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta”, J.V. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 

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

nolemj: 

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

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 13. 

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

Nr.35, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 13, nosacīto cenu 

EUR 2790.75, bez PVN. 

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

īrniekam. 

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

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt pirkuma līgumu un nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai. 

6. Līdzekļus, kas iegūti atsavinot dzīvokļa īpašumu, ieskaitīt pašvaldības budžetā. 

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

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

 

14. 

Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 19 dz.46, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu un pārdošanu par nosacīto cenu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.S., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 12.08.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 13.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-894) ar lūgumu 

rast iespēju iegādāties Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Priekuļu novada, 

Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 19-46, kuru īrē no pašvaldības. 

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

17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 9.panta 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta”, I.S. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 
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Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.46, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 19. 

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

Nr.46, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 19, nosacīto cenu EUR 

3590.00, bez PVN. 

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

īrniekam. 

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

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt pirkuma līgumu un nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai. 

6. Līdzekļus, kas iegūti atsavinot dzīvokļa īpašumu, ieskaitīt pašvaldības budžetā. 

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

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

 

15. 

Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 13 dz.15, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu pastiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša iela 13-15, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumu projektu.  

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

2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, p.18) pašvaldības nekustamais īpašums ar 

nosaukumu – Pāvila Rozīša iela 13-15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.” 

nodots atsavināšanai izsolē. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram uzdots izstrādāt 

izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

 Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Pāvila Rozīša iela 13-

15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumus. (Izsoles 

noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

16. 

Par Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļas iesnieguma izskatīšanu 

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

 

Dome izskata  Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļas 2016.gada 5.decembra 

vēstuli Nr.15 ( reģ. 06.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2374) par telpu nomas līguma 

Nr.09/14 par neapdzīvojamo telpu Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kopējā 

platība 121.5 m2 , iznomāšanu Latvijas biedrības "Glābiet bērnus" Liepas nodaļas darbībai. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, un Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 15.decembra 

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

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

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

1. Atteikt pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.12 par neapdzīvojamo telpu 

Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar kopējo platību 121.5 m2 iznomāšanu 

Latvijas biedrības "Glābiet bērnus" Liepas nodaļas darbībai. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz vienas lapas. 

 

17. 

P. Ūdres  iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

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

2016.gada 9.decembra iesniegumu (reģ. 09.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. Ū-1196) 

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 -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

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

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

līgumu ar P.Ūdri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim. 

2. Uzdot Priekuļu novada juristei Initai Jansonei sagatavot grozījumus nomas līgumā. 

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

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

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

 

18. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11/2016 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.2 „Noteikumi 

par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu 

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

 

Dome uzklausa Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāju E.Rancāni par nepieciešamību 

veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11/2016 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.2 „Noteikumi par 

Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””. 

E.Rancāne atbild uz deputātu jautājumiem. 

Pamatojoties Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35.panta trešo, ceturto 

un piekto  daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036   „Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu, un ņemot vērā 

Priekuļu novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra atzinumu 

(protokols Nr.6, p.1) un Finanšu komitejas 2016.gada 13.decembra atzinumu (protokols Nr.13, 

p.9), atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, 
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Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Apstiprināt  saistošo noteikumu Nr.11/2016 „Par grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības 2009.gada 30.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.2 „Noteikumi par Priekuļu novada 

pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” projektu (Noteikumi pielikumā). 

2. Noteikt, ka  saistošie noteikumi stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

19. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.12/2016 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 24.marta Saistošajos noteikumos Nr.2/2016  “Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā””  apstiprināšanu 

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

 

Dome uzklausa Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāju E.Rancāne par nepieciešamību 

veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 24.marta Saistošajos noteikumos 

Nr.2/2016  “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”. 

E.Rancāne atbild uz deputātu jautājumiem. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 43.punkta trešo daļu un atbilstoši Priekuļu 

novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra atzinumam (protokols 

Nr.6) un Finanšu komitejas 2016.gada 13.decembra atzinumam (protokols Nr.13,p.10), atklāti 

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

Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt  saistošo noteikumu Nr.12/2016 „Par grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības 2016.gada 24.marta Saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par materiālās palīdzības  

pabalstiem Priekuļu novadā”  projektu (Noteikumi pielikumā). 

2. Noteikt, ka  saistošie noteikumi stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

20. 

L.B. un I.O. iesniegumu izskatīšana par zemes nomu 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.B. 2016.gada 6.decembra iesniegumu (reģ. 08.12.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1183) un I.O. 2016.gada 12.decembra iesniegumu (reģ. 

13.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.O-1189) par zemes nomas līguma pagarināšanu ar 

Priekuļu novada pašvaldību par zemes gabala, „kadastra Nr.”, nomu zirgu ganīšanai. 

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

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

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

PAR -9 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis 

Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 1 (Guntars Zicāns), ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Iznomāt L.B. un I.O.  Priekuļu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu, „kadastra 

Nr.”,  saskaņā ar iepriekšējā nomas līguma zemes robežu plāna shēmu. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu - viens gads. 

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

4. Uzdot juristei I. Jansonei sagatavot zemes nomas līguma projektus. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu  parakstīt zemes nomas līgumus. 

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

lēmuma paziņošanas dienas L.B. un I.O. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi galvenā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

8. Lēmumu nosūtīt L.B. uz adresi „adrese”, un I.O. uz adresi „adrese”. 

9. 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. 

SIA firmas „Pasāža” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA firmas „Pasāža” 2016.gada 13.oktobra iesniegumu 

(reģ.17.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1979) 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 

noteikumus Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot, PAR -10 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt SIA firmai „Pasāža”, juridiskā adrese  „Skaistlauki”, Raunas pagasts, Raunas 

novads, zemes vienību ar „kadastra Nr.” 0.5 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot zemes nomas līguma projektus. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu  parakstīt zemes nomas līgumus. 

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

lēmuma paziņošanas dienas SIA firmai „Pasāža”. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi galvenā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

8. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.9 uz vienas lapas. 

 

22. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības nolikumā 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: E.Šīrante, I.Rumba, G.Sabulis) 

 

 Dome izskata jautājumu par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības nolikumā. 

Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās daļas vadītāja I.Jansone 

konstatē, ka vēl jāprecizē nolikumā veicamās izmaiņas, un lūdz jautājumu atlikt izskatīšanai 

janvāra domes sēdē. 

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

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 

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

nolemj:  
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors F. Puņeiko. 
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23. 

SIA „LDO invest” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „LDO invest”, reģistrācijas Nr.41503050930, 

juridiskā adrese – 18.novembra iela 50, Daugavpils, 2016.gada 22.novembra iesniegumu 

(reģ.24.11.2016. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.2292) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

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

Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt SIA „LDO invest”, reģistrācijas Nr.41503050930, zemes vienību ar „kadastra 

Nr.”  0,2576 ha platībā.  

2. Noteikt nomas līguma termiņu – līdz 2021.gada 28.oktobrim. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot zemes nomas līguma projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupa  parakstīt zemes nomas līgumu. 

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

paziņošanas dienas SIA „LDO invest”. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja 

I.Jansone. 

8. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.10 uz vienas lapas. 

 

24. 

R.P. iesnieguma izskatīšana par īres līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata R.P. 2016.gada 5.decembra iesniegumu (reģ.05.12.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. P-1182) ar lūgumu pagarināt dzīvojamo telpu, kas atrodas 

„adrese”, īres līgumu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo telpu 

īri” 6.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris 

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

1. Pagarināt uz vienu gadu ar R.P. noslēgto dzīvojamo telpu, kas atrodas „adrese”, īres 

līgumu. 

2. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot grozījumus īres līgumā. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt grozījumus īres līgumā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu 

komisijas priekšsēdētāja E.Šīrante. 

5. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.11 uz vienas lapas. 

 

25. 

Par pakalpojuma līguma slēgšanu starp Priekuļu novada pašvaldību un SIA „Cēsu 

Olimpiskais centrs” 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: J.Levitass, G.Zicāns, G.Sabulis) 
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Dome izskata SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 2016.gada 21.oktobra iesniegumu Nr.1-

10/2016 (reģ. 21.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2034), kurā lūgts pašvaldībai slēgt 

līgumu ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” par slēpošanas – biatlona bāzes darbības 

nodrošināšanu 2017.gadā. 

E.Stapulone informē, ka jautājums par pakalpojumu līguma slēgšanu 2017.gadā ar SIA 

“Cēsu Olimpiskais centrs” tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

2016.gada 8.novembra un 2016.gada 15.decembra sēdē. 

Iepirkumu speciāliste I.Zaperecka ir sniegusi atzinumu lēmuma projektam par 

pakalpojuma līgumu starp Priekuļu novada pašvaldību un SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, kurā 

skaidrots, ka Priekuļu novada pašvaldībai, kā pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma izpratnē, 

pirms pakalpojumu līguma slēgšanas par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma pakalpojumu 

iepirkumiem (tajā skaitā sporta pakalpojumi, sporta iestāžu darbības pakalpojumi, ar sportu 

saistītie pakalpojumi, sporta pasākumu reklamēšanas pakalpojumi, sporta pasākumu 

organizēšanas pakalpojumi) ir jāveic publiskais iepirkums, izvēloties piemērojamo procedūru, 

atkarībā no paredzamās līgumcenas. 

Atzinumā lūgts pirms lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA 

“Cēsu Olimpiskais centrs”, saņemt juridisko pamatojumu par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 

atbilstību visiem Publisko iepirkumu likuma 3.panta septītajā daļā noteiktajiem likuma 

piemērošanas izņēmumiem, pretējā gadījumā šāds lēmums nav izpildāms, nepārkāpjot Publisko 

iepirkumu likuma regulējumu.  

Gadījumā, ja uz SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

piemērošanas izņēmumi, lēmumu nav iespējams izpildīt, jo tajā nav konstatējama pakalpojumam 

paredzētā līguma summa, pakalpojumam izvirzītās prasības, sasniedzamais galarezultāts vai 

pakalpojumu kvalitātes līmenis – attiecīgi pamatojoties uz šādu lēmumu nav iespējams sagatavot 

prasības iepirkumam, kā arī nav prognozējams, ka iepirkuma uzvarētājs būs SIA “Cēsu 

Olimpiskais centrs”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz  Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 8.novembra (protokols Nr.14) 

atzinumu un 2016.gada 15.decembra (protokols Nr.15) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt SIA “Cēsu olimpiskais centrs” slēgt līgumu par slēpošanas – biatlona bāzes 

darbības nodrošināšanu 2017.gadā. 

2. Uzsākt iepirkuma procedūru par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu – 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

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

un Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs R. Saļmo. 
 

26. 

Par  šautuves Cēsu prospektā 46, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

licencēšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu vidusskolas iesniegumu ar lūgumu izsniegt 

atļauju šautuves (šaušanas stenda) darbībai Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Cēsu 

prospektā 46. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, dome konstatē, 2016.gada 23.septembrī 

saņemts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu nodaļas 

atzinums Nr. 22/10.3-3.9-48 par šautuves, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagastā, 

Priekuļos, Cēsu prospektā 46, atbilstību ugunsdrošības prasībām. 
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2016.gada 1.decembrī Būvniecības valsts kontroles birojs sniedzis atzinumu par 

šautuves, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Cēsu prospektā 46, atbilstību 

normatīvu prasībām būvniecības jomā.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju 

izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos. 

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 33.panta otrā daļa nosaka, ka otrās un trešās 

kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidei un darbībai nepieciešama pašvaldības atļauja.  

Ministru kabineta 01.11.2011.noteikumu Nr.840 „Šautuvju (šaušanas stendu) 

izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības 

noteikumi” 33.p. nosaka, ka vietējā pašvaldība atļauju šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai 

un darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

11.punktu, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 33.panta otro daļu, Ministru kabineta 

2011.gada 1.novembra noteikumu Nr.840 „Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, 

kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” 33.p., atklāti 

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

Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izsniegt uz nenoteiktu laiku Priekuļu vidusskolai atļauju šautuves (šaušanas stenda) 

darbībai Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Cēsu prospektā 46. 

2. Atbildīgais pār lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
 

27. 

Par atteikumu uzņemt J.P. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.P. 2016.gada 18.novembra iesniegumu (reģ. 25.11.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-1153) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar J.P. lietu saistītos apstākļus 

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 -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, 

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.12 uz divām lapām. 
 

28. 

Par atteikumu uzņemt E.G. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata E.G. 2016.gada 25.oktobra iesniegumu (reģ. 25.10.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-1054) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar E.G. lietu saistītos 

apstākļus 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.; 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=221384
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13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 

15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 

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

nolemj:  
1. Atteikt reģistrēt E.G., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 
 

29. 

Par atteikumu uzņemt J.R. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.R., „personas kods”, 2016.gada 24.oktobra iesniegumu 

(reģ. 24.10.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-1045) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar J.R. lietu saistītos apstākļus 

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 -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, 

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 
 

30. 

Par atteikumu uzņemt D.C. Palīdzības reģistrā. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.C., „personas kods”, 2016.gada 5.decembra iesniegumu 

(reģ. 05.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.C-1178) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar D.C. lietu saistītos 

apstākļus 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 -10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 

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

nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt D.C., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.15 uz divām lapām. 
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31. 

Par atteikumu uzņemt A.P. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar A.P., „personas kods”, 2016.gada 2.decembra 

iesniegumu (reģ. 05.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-1176) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar A.P. lietu saistītos 

apstākļus, 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, 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,  atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 

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

nolemj: 

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

„adrese”, ar dzīvojamo platību 28,9 m2, kopējo platību 59,7 m2,  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

3. Uzdot Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I.Ulmanei 

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka A.P., „personas kods”, I.P., „personas kods”, R.P., „personas kods”, pēc 

īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

noslēdzis īres līgumu. 

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

9. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.16 uz trīs lapām. 
 

32. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu N.Z. 

(ziņo: E.Šīrante) 
 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes Dzīvokļu 

komunālās saimniecības iesniegumu par dzīvojamo māju “Sarkaņi 4”, Sarkaņos, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā un lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā N.Z. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar N.Z. lietu saistītos 

apstākļus 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 Dzīvokļa 

īpašuma likuma 9.panta 1.punktu,  atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, 

Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar N.Z., „personas kods”,  par divistabu dzīvokļa, 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 25,4 m2, kopējo platību 40,1 m2,  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

3. Uzdot Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I.Ulmanei 

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka N.Z., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja N.Z. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

9. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.17 uz divām lapām. 

 

33. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās galvenās izlases cirsmas “Vanagkalns”, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās galvenās izlases cirsmas “Vanagkalns”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra  protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 31500,00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

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

Apstiprināt 2016.gada 16.novembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās galvenās izlases cirsmas “Vanagkalns”, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „L.P.JANA”, reģistrācijas 

Nr.44103027692, par tās nosolīto cenu EUR 31500,00 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti  

euro un 00 centi). 

 

34. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Sanitārās cirsmas “Vanagkalns”, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās sanitārās cirsmas “Vanagkalns”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra  protokolu, konstatēts, ka 
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izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 3450,00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

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

Apstiprināt 2016.gada 16.jnovembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās sanitārās cirsmas “Vanagkalns”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „L.P.JANA”, reģistrācijas Nr.44103027692, par tās 

nosolīto cenu EUR 3450,00 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit  euro un 00 centi). 

 

35. 

Par nekustamā īpašuma – „Doktorāts – 2”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – “Doktorāts - 2”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 2970,00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

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

Apstiprināt 2016.gada 16.novembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Doktorāts -2”,  Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu K.K. par viņa nosolīto cenu EUR 2970,00 (divi tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit euro un 00 centi). 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma – Maija ielā 3-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Maija ielā 3-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 5070,00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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Apstiprināt 2016.gada 16.novembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Maija  ielā 3-37, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu M.O. par viņas nosolīto cenu EUR 5070,00 (pieci 

tūkstoši septiņdesmit euro un 00 centi). 

 

37. 

Par nekustamā īpašuma – Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Muižas  ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 13530,00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

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

Apstiprināt 2016.gada 16.novembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA “Vidzemes betons” par tās nosolīto cenu EUR 

13530,00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi). 

 

38. 

Par nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 23-34, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 23-34 ,Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 4550,00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

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

Apstiprināt 2016.gada 16.novembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 23-34,  Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA “Garfield”  par tās nosolīto cenu EUR 4550,00 (četri 

tūkstoši pieci simti piecdesmit desmit euro un 00 centi). 
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39. 

Par nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 23-48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 23-48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 3410,00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris 

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

Apstiprināt 2016.gada 16.novembrī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 23-48,  Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu A.K.- K. par viņa nosolīto cenu EUR 3410,00 (trīs 

tūkstoši četri simti desmit euro un 00 centi). 

 

40. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 9 - 2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā atsavināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātiem. 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2016.gada 22.septembra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.10, p.51) 2016.gada 16.novembrī tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma 

– dzīvokļa Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsole. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nav nosolīts, jo izsolei nav pieteicies neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2016.gada 

16.novembra sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, otrās izsoles organizēšanu. 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 8.1.3.punktu un saskaņā ar 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 16.novembra 

protokolu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris 

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



25 

 

1. Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu Rūpnīcas iela 9 - 

2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, ar sākumcenu EUR 2500,00 (divi 

tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 9 - 2, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi 

pielikumā). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
 

41. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Dankas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata SIA „Vidzemes lauki”, juridiskā adrese Ģertrūdes ielā 10-

9, Rīgā, 2016.gada 8.decembra rakstu Nr.AZ3/16-3-19 (reģ.08.12.2016. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2412) par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei  

nekustamajam īpašumam „Kalna Dankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

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

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

zemes vienību, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 23.00ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu; 

2.2. projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajām zemes vienībām no valsts 

autoceļa, nodrošinot optimālu to apsaimniekošanu; 

2.3. pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Dabas aizsardzības pārvaldes; 

2.4. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

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

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

42. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

 (ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas, juridiskā 

adrese Rīgas ielā 47, Valmiera, LV-4201, 2016.gada 6.decembra rakstu Nr.2-04.1-V/3003 (reģ. 

06.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2370) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 
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1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa 2016.gada 5.oktobrī ir veikusi 

kadastra datu labošanu, kā rezultātā Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta jauna 

zemes vienība ar „kadastra apzīmējums”, uz kuras atrodas Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošas būves – artēziskā aka un ūdenstornis; 

2. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2016.gada 5.oktobra 

aktu Nr.11-12- V/201, „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā”, zemes 

vienība ar „kadastra apzīmējums” ir iekļauta rezerves zemes fondā; 

3. Priekuļu novada, Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, 12.p. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām”, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu, un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 

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

nolemj: 

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, uz 

kuras atrodas Priekuļu novada pašvaldībai piederošas būves – artēziskā aka un ūdenstornis, 

piekrīt pašvaldībai, pašvaldību funkciju īstenošanai, un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

2. Zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, uz 

kuras atrodas Priekuļu novada pašvaldībai piederošas būves – artēziskā aka un ūdenstornis, 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu 

apbūves zeme (1201). 

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

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

4201. 

 

43. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas, juridiskā 

adrese Rīgas ielā 47, Valmiera, LV-4201, 2016.gada 12.decembra rakstu Nr.2-13-V/5568 

(reģ.12.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2436) par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa noteikšanu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa ir reģistrējusi Kadastra informācijas 

sistēmā zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un ir ieskaitījusi to rezerves zemes 

fondā; 

2. Priekuļu novada, Liepas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

padomes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, 12.p. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 18.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

1. Zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 

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

4201. 

 

44. 

Par nekustamā īpašuma „Kūlīši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata A.Z., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 

14.decembra iesniegumu (reģ.14.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-1216) par 

nekustamā īpašuma „Kūlīši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, 

Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kūlīši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” 6.07ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Senlejas”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 6.07ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no deviņām zemes vienībām, 

saglabājas nosaukums „Kūlīši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 8.79ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķi zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

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

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

 

45. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Likumā „Par nodokļiem un nodevām”, 26.panta 61.daļā noteikts, ka nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja 

piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR.  

Minētā likuma 25.panta pirmās daļas  5.punktā noteikts, ka nodokļu parādu dzēš, ja 

nodokļu maksātājam ir likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 61. daļā paredzētajā 

gadījumā, triju gadu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās  nav pieņemts lēmums par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu. 

Tā kā divi iepriekš minētie kritēriji izpildās sarakstā pievienotajiem nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem, tad pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo 

daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības. 

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

25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo, ceturto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas  27.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 
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13.decembra (protokols Nr.13, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris 

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

nolemj:   
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 36.67 EUR,  nokavējuma naudu 22.18 

EUR,  kopā 58.85 (piecdesmit astoņi eiro 85 centi) saskaņā ar pievienoto sarakstu. 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot galvenajai nodokļu speciālistei Inetai Eberhardei. 

 

46. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu L.M. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par L.M., „personas kods”, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu. Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. 21.06.2013. Cēsu rajona tiesa L.M. pasludināja maksātnespējas procesu, 

2. 01.08.2016. Cēsu rajona tiesa L.M. izbeidza maksātnespējas procesa lietu, 

pamatojums izpildīts saistību dzēšanas plāns, 

3. L.M. laika posmā no 16.05.2011. līdz maksātnespējas pasludināšanai ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds (kreditora prasījums) EUR 126.39 (viens simts 

divdesmit seši eiro 39 centi) un nokavējuma nauda EUR 15.27 (piecpadsmit eiro 27 

centi) par bijušo nekustamo īpašumu - „adrese”, „kadastra Nr.”. 

Maksātnespējas likuma 164. panta pirmā daļa paredz, ja parādnieks veicis fiziskās 

personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās 

minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par 

dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.pantu pirmo 

daļu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 13.decembra (protokols Nr.13, p.2) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris 

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

1. Dzēst L.M., „personas kods”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 126.39 (viens 

simts divdesmit seši eiro 39 centi) un nokavējuma nauda EUR 15.27 (piecpadsmit eiro 27 centi) 

par bijušo nekustamo īpašumu - „adrese”, „kadastra Nr.”. 

2. Publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā par lēmumu noteiktā nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot galvenajai nodokļu speciālistei Inetai Eberhardei. 

 

47. 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar I.B., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 

14.decembra iesniegumu (reģ. 14.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1210) ar lūgumu 

slēgt vienošanos par zemes gabala domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu,   atklāti 

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

Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Slēgt vienošanos ar dzīvokļa īpašnieku I.B. par 285/1348 domājamo daļu no zemes 

gabala ar „kadastra apzīmējums” „adrese” domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
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2. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot vienošanās projektu par zemes nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt vienošanos par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja 

I.Jansone. 

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

 

48. 

Par amata vienības izveidošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 2016.gada 2.decembra 

iesniegumu Nr.1-6/N-60 (reģ.02.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2356)  par papildus 

likmju iedalīšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2016.gada 13.decembra (protokols Nr.13, p.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR 

-10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace 

Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2017.gada 1.janvāri izveidot skolotāja amata vienību Liepas pirmsskolas izglītības 

iestādē „Saulīte”. 

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, 30.07.2015. sēdē, protokols Nr.10, p.36,  28.12.2015. sēdē, protokols Nr.16, p.11 un 

28.04.2016. sēdē, protokols Nr.4, p.4)  un iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Liepas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” skolotāja amata vienību. 

3. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

49. 

Par finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības 2016.gada 23.novembra 

iesniegumu (reģ. 24.11.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2290) par finansējumu 

ekspozīcijas „Sirdsapziņas ugunskurs” izveidei.  

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

12.pantu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 13.decembra (protokols 

Nr.13.p.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

1. Piešķirt finansiālu atbalstu 250 euro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai projekta „Sirdsapziņas ugunskurs” īstenošanai. 

2. Lēmuma izpildes kontrole Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļai (vadītāja I.Rumba). 
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50. 

Par pašvaldības īpašuma P.Rozīša ielā 4-77, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, P.Rozīša ielā 4-77, nodot 

atsavināšanai izsolē.  

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējums”, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas 

pagastā, Liepā, P.Rozīša ielā 4-77. Pašvaldības īpašuma tiesības ir nostiprinātas Liepas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.146 77. 

 Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.  

 Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  

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

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

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

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

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

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

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti.  

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

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

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

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, 

P.Rozīša ielā 4-77.  

2. Uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus.  

3 Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

51. 

Par nomas līguma termiņa pagarināšanu sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai 

(ziņo: J.Levitass) 

 

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

saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļas, reģistrācijas kods: 40008036379, juridiskā adrese: 

Maija iela 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, 2016.gada 14.novembra 

iesniegumu (reģ. 16.11.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2232) 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. 
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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 2016.gada 15.decembra (protokols Nr.15, p.5) atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, 

Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Pagarināt 2015.gada 30.decembrī ar sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļu, reģistrācijas kods: 40008036379, 

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

maksātāju reģistrā 2000.gada 15.maijā ar kodu 90000886081, adrese: Maija iela 4-46, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, noslēgto nedzīvojamo telpu, ar kopējo platību 47,0 

m2, Maija ielā 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, nomas līgumu 

Nr.002841/16 lietošanai ofisa vajadzībām, uz iepriekš  noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – viens gads. 

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

projektu. 

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

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

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

kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai uz adresi Maija iela 4-46. Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

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. 

 

52. 

Par  telpu nomas līguma slēgšanu ar Ņ.M. 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome izskata Ņ.M., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 

13.decembra iesniegumu (reģ. 15.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2455) par 

neapdzīvojamo  telpu nomas līguma slēgšanu. 

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 2016.gada 15.decembra (protokols 

Nr.15, p.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

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

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

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

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

nepārtikas preču glabāšanai uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – viens gads. 

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

projektu. 

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

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

6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un Ņ.M. uz adresi „adrese”. 

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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53. 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA „Staļi” 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: F.Puņeiko, G.Sabulis) 

 

Domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Levitass informē, ka 

2016.gadā veikti Ķingu ielas atjaunošanas darbi. Uzsākot atjaunošanas darbus, bija mutiska 

vienošanās ar SIA “Staļi” vadību par sadarbību ceļa atjaunošanas darbu izdevumu segšanā, 

paredzot, ka SIA “Staļi” piedalās ceļa atjaunošanas darbu izdevumu segšanā ar  finansējumu 

50% apmērā no kopējām izmaksām. Būvdarbi pabeigti. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 15.decembra (protokols Nr.15, p.7) atzinumu, atklāti 

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

Capars,  Dace Kalniņa, Jānis Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “Staļi” par Ķingu ielas atjaunošanas darbu 

finansēšanu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

54. 

Par zemes vienībām ar „kadastra apzīmējums”un „kadastra apzīmējums” 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” 

apvienošanu vienā zemes vienībā.  

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Liepas pagasta padome 2008.gada 25. septembrī pieņēma lēmumu „Par lauku apvidus 

zemes piekritību Liepas pagasta pašvaldībai” (prot.Nr.11, 3.1.§, 1.90.p.) saskaņā ar 

kuru zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir 

reģistrējama zemesgrāmatā. Uz zemes vienības atrodas Priekuļu novada pašvaldībai 

piederoša pamatceltne un trīs palīgceltnes „Kapu māja”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā; 

2. Liepas pagasta padome 2008.gada 25. septembrī pieņēma lēmumu „Par lauku apvidus 

zemes piekritību Liepas pagasta pašvaldībai” (prot.Nr.11, 3.1.§, 1.85.p.) saskaņā ar 

kuru, izbeidz zemes lietošanas tiesības E.T. uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”.  Zemes vienība ar „kadastra apzīmējums” piekrīt pašvaldībai un uz tās 

vārda ir reģistrējama zemesgrāmatā. Uz zemes vienības atrodas citai personai 

piederoša būve „Gaitiņu pagrabs”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. E.T. mirusi 

2005.gadā, nekustamā īpašuma mantinieki pašvaldībā nav pieteikušies. 

 

Ievērojot iepriekš minēto un, lai apkārtējai videi saudzējoši un racionāli organizētu 

pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību apsaimniekošanu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Jānis 

Mičulis,  Juris Levitass, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Iekļaut zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” nekustamajā īpašumā „Kapu māja”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošajā zemes vienībā ar „kadastra apzīmējums”. Zemes 

vienības kopējā platība 17.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā. 

2. Nekustamais īpašums „Kapu māja”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāvošs no 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, pamatceltnes un trīs palīgceltnēm piekrīt pašvaldībai 

un uz tās vārda reģistrējamas zemesgrāmatā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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4. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-

4201. 

 

55. 

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. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 

 

56. 

Deputāta G.Sabuļa pārskats par dalību konferencē un sasniegtajiem mērķiem 

(ziņo: G.Sabulis) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar deputāta G.Sabuļa pārskatu par dalību 

starptautiskajā konferencē „Innovation Circle Network IX ANNUAL CONFERENCE 2016” 

Rīgā no 2016.gada 30.novembra līdz 2.decembrim ieskaitot. (Pārskats pielikumā) 

2. Deputāti pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 

57. 

Domes priekšsēdētājas M.Juzupas pārskats par dalību projekta „Mazā uzņēmējdarbība 

Eiropas ekonomikas sirdī” pasākumā 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas M.Juzupas 

pārskatu par dalību Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta „Mazā 

uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas sirdī” pasākumā. (Pārskats pielikumā) 

2. Deputāti pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 

58. 

Par Priekuļu – Cēsu apļveida krustojuma labiekārtošanu 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: F.Puņeiko, M.Baltiņš, J.Levitass, D.Kalniņa, J.Sukaruks, E.Stapulone, 

G.Sabulis, M.Juzupa) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas V.Lapseles 2016.gada 

9.decembra iesniegumu (reģ.09.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2414) par Priekuļu – 

Cēsu apļveida krustojuma labiekārtošanu. Iesniegumam pievienots robežu plāns un šā brīža 

vizuālā koncepcija bez detalizācijas. 

V.Lapsele skaidro, ka visā Latvijā sāk gatavoties lielam notikumam – Latvijas valsts 

simtgades svinībām, kas plānotas no 2017. līdz 2021.gadam. Tuvojoties Latvijas simtgadei ir 

radusies ideja labiekārtot, apzaļumot Priekuļu – Cēsu apļveida krustojumu, kurš šobrīd atrodas 

nepievilcīgā izskatā. Idejas īstenošanas rezultātā krustojums kalpos kā vizītkarte gan Priekuļiem, 

gan Cēsīm. Minētais objekts atrodas Priekuļu novada teritorijā, bet esošā krustojuma daļa ir 

piederoša VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Uzsāktas sarunas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Cēsu 

novada pašvaldību.  

Idejas atbalsta gadījumā nepieciešamais iekļaujamais budžeta finansējums  - ap 4000 

EUR,  ikgadējās uzturēšanas izmaksas būtu EUR 600 no pašvaldības budžeta. 
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Plānots akcijas veidā uzrunāt uzņēmējus augu ziedošanai, kuri nodarbojas ar ziedu vai 

dekoratīvo krūmu audzēšanu. 

Deputāti pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 12.45 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 


