
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv  

 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2017.gada 28.decembrī          Nr.14 

Sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:05 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.14/2017 

“Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” precizēšanu. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.15/2017 

“Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem” precizēšanu. 

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

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

pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” precizēšanu. 

4. Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem. 

5. Par Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanu cilvēkiem 

ar garīga rakstura traucējumiem Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” 

ietvaros. 

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

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos 

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

precizēšanu. 

7. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra Saistošo noteikumu Nr.17/2017 

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

Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” izdošanu. 

8. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

10. Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, “Grantskalni”, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

11. Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, Raiņa ielā 9, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.) 

12. Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, Ziedu ielā 4, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

13. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 9-37 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu.  

14. L.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 
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16. Zemnieku saimniecības “Lejas Sīmaņi” iesnieguma izskatīšana par zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

17. Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieces īpašumā bez atlīdzības. 

18. Z/s “Vecpenguri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

19. Z/s “Vecpenguri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.   

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

„kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 14.p.), „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, un tās piekritību 

valstij” daļas atzīšanu par spēku zaudējušu. 

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

23. Par nekustamā īpašuma „Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

24. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Meža prospektā 1 un Krasta ielā 1, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

25. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Z. un I. Z.   

27. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.V.  

28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.B.  

29. Par Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 

konkursu nolikuma apstiprināšanu. 

30. Par Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 

konkursu nolikuma apstiprināšanu. 

31. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. 

32. Par pašvaldības ceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā. 

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

pagarināšanu. 

34. K.Vēberes iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nonas līguma pagarināšanu. 

35. Par Liepas pamatskolas sporta zāles nomas maksu. 

36. Par telpu nomas maksas noteikšanu Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

37. Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

38. Par maksas noteikšanu kanalizācijas pakalpojumiem Priekuļu novada Priekuļu pagastā. 

39. Par maksas noteikšanu par patērēto ūdeni Priekuļu novada Priekuļu pagastā. 

40. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumā „Par Priekuļu 

novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu”. 

41. Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas un Mārsnēnu pagastos. 

42. Par ūdens maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas pagasta Liepā un „Sarkaņos” un 

Mārsnēnu pagasta Mārsnēnos. 

43. Par kanalizācijas maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas pagasta Liepā un „Sarkaņos” 

un Mārsnēnu pagasta Mārsnēnos. 

44. I.S. iesnieguma izskatīšana par telpu nomas līguma izbeigšanu. 

45. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

46. Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Priekuļu tehnikuma konventā. 

47. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.M., J.M., A.S., L.S. 

 

Sēdi vada - Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 
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Piedalās – 

Deputāti Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo                – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante               – Liepas pagasta  pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone               – Nekustāmā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Elita Rancāne   – Sociālā dienesta vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Nepiedalās:  

Sarmīte Orehova – slima. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

1. Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

48. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-23, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

49. Par telpu grupu izveidošanu nekustamajā īpašumā „Zvārģi-sakņu dārzs”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā un īpašuma nosaukuma maiņu. 

50. Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” Ētikas kodeksa apstiprināšanu. 

51. Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” Ētikas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -14 Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna 

Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.14/2017 

“Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” precizēšanu. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.15/2017 

“Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem” precizēšanu. 

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

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

pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” precizēšanu. 

4. Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem. 

5. Par Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanu cilvēkiem 

ar garīga rakstura traucējumiem Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” 

ietvaros. 

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

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos 

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

precizēšanu. 
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7. Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra Saistošo noteikumu Nr.17/2017 

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

Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” izdošanu. 

8. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

10. Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, “Grantskalni”, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

11. Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, Raiņa ielā 9, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.) 

12. Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, Ziedu ielā 4, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

13. Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 9-37 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu.  

14. L.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

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

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

17. Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieces īpašumā bez atlīdzības. 

18. Z/s “Vecpenguri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

19. Z/s “Vecpenguri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.   

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

„kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” iznomāšanu. 

21. Par Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 14.p.), „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, un tās piekritību 

valstij” daļas atzīšanu par spēku zaudējušu. 

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

23. Par nekustamā īpašuma „Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

24. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Meža prospektā 1 un Krasta ielā 1, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

25. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Z. un I.Z.   

27. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.V.  

28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.B.  

29. Par Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 

konkursu nolikuma apstiprināšanu. 

30. Par Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 

konkursu nolikuma apstiprināšanu. 

31. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. 

32. Par pašvaldības ceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā. 

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

pagarināšanu. 

34. K.V. iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nonas līguma pagarināšanu. 

35. Par Liepas pamatskolas sporta zāles nomas maksu. 

36. Par telpu nomas maksas noteikšanu Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

37. Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

38. Par maksas noteikšanu kanalizācijas pakalpojumiem Priekuļu novada Priekuļu pagastā. 

39. Par maksas noteikšanu par patērēto ūdeni Priekuļu novada Priekuļu pagastā. 
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40. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumā „Par Priekuļu 

novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu”. 

41. Par apkures  maksas noteikšanu Liepas pagastā un „Saulrietos”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

42. Par ūdens maksas noteikšanu Liepas pagastā, Mārsnēnos un Liepas pagasta „Sarkaņos”. 

43. Par kanalizācijas maksas noteikšanu Liepas pagastā, Mārsnēnos un Liepas pagasta 

„Sarkaņos”. 

44. I.S. iesnieguma izskatīšana par telpu nomas līguma izbeigšanu. 

45. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

46. Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Priekuļu tehnikuma konventā. 

47. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.M., J.M., A.S., L.S. 

48. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-23, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

49. Par telpu grupu izveidošanu nekustamajā īpašumā „Zvārģi-sakņu dārzs”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā un īpašuma nosaukuma maiņu. 

50. Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” Ētikas kodeksa apstiprināšanu. 

51. Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” Ētikas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu. 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.14/2017 

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” precizēšanu 

(ziņo: E.Rancāne) 

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītājas Elitas 

Rancānes sniegto informāciju par nepieciešamību redakcionāli precizēt 2017.gada 23.novembra 

saistošos noteikumus Nr.14/2017 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”. 

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

attīstības ministrijas 2017.gada 15.decembra vēstuli Nr.1-18/9725,  atklāti balsojot, PAR -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 

23.novembra saistošajos noteikumos Nr.14/2017 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu 

novadā” (Precizētie noteikumi pielikumā). 

2. Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 

to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā  veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.15/2017 

„Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem” precizēšanu 

(ziņo: E.Rancāne) 

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītājas Elitas 

Rancānes sniegto informāciju par nepieciešamību redakcionāli precizēt 2017.gada 23.novembra 

saistošos noteikumus Nr.15/2017 „Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem”. 
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 Ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2017.gada 15.decembra vēstuli Nr.1-18/9724,  atklāti balsojot, PAR -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 

23.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2017 „Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” (Precizētie noteikumi pielikumā). 

2. Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 

to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā  veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

3. 

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

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

pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” precizēšanu 

(ziņo: E.Rancāne) 

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītājas Elitas 

Rancānes sniegto informāciju par nepieciešamību redakcionāli precizēt 2017.gada 23.novembra 

saistošos noteikumus Nr.16/2017 „Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā”. 

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

attīstības ministrijas 2017.gada 15.decembra vēstuli Nr.1-18/9751,  atklāti balsojot, PAR -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 

23.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2017 „Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu 

un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” (Precizētie 

noteikumi pielikumā). 

2. Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 

to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā  veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

4. 

Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem 

(ziņo: E.Rancāne, izsakās A.Broka) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu 

nodrošināšanu novada iedzīvotājiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), tai skaitā nodrošināt aprūpes mājās 

pakalpojumu. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa nosaka, ka šā likuma 15.pantā 

paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības un šo funkciju izpilde 

tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta pirmās daļas 2.punkts 

noteic, ka pašvaldības sociālā dienesta uzdevums ir sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to 

sniegšanu. Saskaņā ar Sociālā dienesta nolikuma (apstiprināts ar Priekuļu novada domes 2009. 
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gada 30.jūlija sēdē, protokols Nr.5, p.8) 8.1. apakšpunktu viena no Sociālā dienesta funkcijām ir 

organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus. 

Iepazīstoties ar Sociālā dienesta veikto Sociālās aprūpes mājās nodaļas sniegtā aprūpes 

mājās pakalpojuma kvalitātes izvērtējumu un tās pieejamību atbilstoši cilvēku individuālajām 

vajadzībām arī Mārsnēnu un Veselavas pagastos dzīvojošiem cilvēkiem, Sociālajam dienestam 

būtu nepieciešams pilnveidot un uzlabot pakalpojuma sniegšanu. Sniedzot aprūpes mājās 

pakalpojumu ir situācijas, kad problēmas rada klienta sadzīves apstākļi - nav ūdensvada, 

kanalizācijas, nav iespēju nomazgāties, nav veļas mašīnas, līdz ar to klientam nav iespējams 

saņemt kvalitatīvu un pilnvērtīgu aprūpes mājās pakalpojumu. Bieži aprūpes mājās klientiem 

nepieciešama specializēta ārstnieciskā pēdu aprūpe, kas rada papildus izdevumus klientiem. 

Personas ar funkcionāliem traucējumiem nereti baidās palikt vienas savā dzīvesvietā, jo, 

viņuprāt, veselības pasliktināšanās gadījumā tās nevarēs saņemt nepieciešamo palīdzību. Šādu 

palīdzību iespējams nodrošināt izmantojot pakalpojumu “drošības poga”. 

Sociālais dienestam šobrīd ir problemātiski nodrošināt līdzvērtīgu, atbilstošu kompleksu 

aprūpes pakalpojumu mājās gan novada pagastu centros, gan attālajās novada lauku teritorijās. 

Tāpēc, lai uzlabotu aprūpes mājās pakalpojuma kvalitāti un pieejamību atbilstoši personas 

individuālajām vajadzībām, aprūpi mājās nodrošinot kā kompleksu pakalpojumu, Sociālajam 

dienestam būtu nepieciešami papildus ieguldījumi, t.sk. autotransporta iegāde un pakalpojuma 

“drošības poga” pirkšana no reģistrēta pakalpojuma sniedzēja (izmaksas - 24.00 EUR mēnesī 1 

klientam), kas palielinātu kopējās pakalpojuma izmaksas. Šobrīd pēc veiktajiem aprēķiniem 

2017.gada 11 mēnešos, aprūpes mājās pakalpojuma izmaksas vienam klientam ir EUR 168.78 

mēnesī.  

Pēc telefoniski veiktas tirgus izpētes, noskaidrots, ka pašvaldības aprūpes mājās pašreizējā 

apjoma pakalpojuma izmaksas faktiski ir vienādas vai pat augstākas nekā citu sociālo 

pakalpojuma sniedzēju piedāvātās cenas par plašāka apjoma aprūpes mājās pakalpojumu.  

 Izvērtējot aprūpes mājās pakalpojuma saimniecisko izdevīgumu, efektivitāti un 

lietderīgumu, konstatēts, ka aprūpes mājās pakalpojumu nepieciešams nodrošināt kompleksi, 

iekļaujot sniegtajā pakalpojumā ikdienas aprūpi un mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumu, 

kas ietver: specializētu un aprīkotu autotransportu (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu), pēdu 

aprūpes pakalpojumu, kā arī friziera pakalpojumu, un iekļaujot pieejamu specializēto 

autotransportu un “drošības pogas”.  

Priekuļu novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānā paredzēts: 

veicināt privātās partnerības attīstīšanu sociālo pakalpojumu jomā, sadarbību ar citām 

institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sociālo pakalpojumu nodrošināšanā (rīcība R1.23), 

kā arī pilnveidot un uzlabot esošo sociālās aprūpes pakalpojumu, t.sk. attīstīt pakalpojumu 

“drošības poga”, to piedāvājot vientuļiem, vienatnē dzīvojošiem pensionāriem un aprūpes mājās 

pakalpojuma saņēmējiem (rīcība R1.24).   

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ievērojot iepriekš minētos apstākļus, un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 

21.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11. panta 2. punktu, 

ievērojot Sociālā dienesta nolikuma 8.1. apakšpunktu, atbilstoši Priekuļu novada domes Sociālo 

jautājumu lietu komitejas 21.12.2017. atzinumam (protokols Nr.6, p.1) un 28.12.2017. 

atzinumam (protokols Nr.7, p.4), atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, 

Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – 1 (Ināra Roce), Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Veikt saimnieciskas un organizatoriskas izmaiņas Sociālā dienesta struktūrā, likvidējot 

Sociālās aprūpes mājās nodaļu. 

2. Sociālās aprūpes mājās pakalpojumu Priekuļu novadā nodrošināt pērkot 

ārpakalpojumu no cita reģistrēta sociālo pakalpojuma sniedzēja. 

3.  Uzdot Sociālā dienesta vadītājai E.Rancānei veikt reģistrēto sociālās aprūpes mājās 

pakalpojumu sniedzēju piedāvājuma un cenu izpēti. 
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Fjodors Puņeiko un Sociālā 

dienesta vadītāja Elita Rancāne. 

 

5. 

Par Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanu cilvēkiem 

ar garīga rakstura traucējumiem Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme 

iekļauj” ietvaros  
(ziņo: E.Rancāne, izsakās: A.Broka, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Dienas aprūpes centra un specializēto 

darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Vidzemes 

plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.  

  Sociālo pakalpojumu sniegšana kā pašvaldības pienākums ir noteikts Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, uz tā pamata pašvaldība ir noteikta kā Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros 

īstenotā projekta “Vidzeme iekļauj” sadarbības partneris (16.03.2016. projekta īstenotāja līguma 

reģ.Nr.2.1-19/46, sadarbības partnera līguma reģ.Nr.003026/16.). Viens no šī projekta mērķiem 

ir izstrādāt Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020.gadam un atbilstoši tam 

attīstīt pakalpojumu infrastruktūru. Pašvaldībām, kas ir sadarbības partneri projektā “Vidzeme 

iekļauj” un ir iekļautas deinstitucionalizācijas plānā, ir jāīsteno izvēlēto sabiedrībā balstīto 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi un jāiesniedz projekta pieteikums 

Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 

invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma  “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu atlases kārtā, 

kas tiks organizēta  laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.  

Pašvaldība, šī projekta ietvaros,  ir atbildīga par pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši 

individuālajiem plāniem un priekšfinansēšanu, pakalpojumu infrastruktūras veidošanu, kā arī 

pakalpojumu ilgtspēju. Pakalpojumus var sniegt paši, var slēgt sadarbības līgumu ar citu 

pašvaldību vai pakalpojumu iepirkt. Priekuļu novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

Rīcības un investīciju plānā ir paredzēts  novadā veidot dienas aprūpes centru, specializētās 

darbnīcas un grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem (aktivitātes R.1.24).  

Iepazīstoties ar:  

1. Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 1.redakciju;  

2. Labklājības ministrijas skaidrojumu par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 

9.3.1.1.pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai”;  

3. Sociālā dienesta sagatavotajiem materiāliem: Normatīvais konteksts 

deinstitucionalizācijas paredzēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (dienas aprūpes 

centrs, specializēto darbnīcu, grupu dzīvokļu) ieviešanai; Pakalpojuma “Dienas aprūpes 

centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” mērķis un saturs; Pakalpojuma 

“Specializētās darbnīcas” mērķis un saturs; Sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi 

personām ar garīga rakstura traucējumiem un to vidējās izmaksas; Dienas aprūpes centra 

personām ar garīga rakstura traucējumiem plānoto uzturēšanās izmaksu tāme (18 

personām); Specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem plānoto 

uzturēšanās izmaksu tāme (15 personām); Potenciālo pakalpojumu DAC un specializēto 

darbnīcu ar GRT telpu alternatīvu izvērtējums;  

4. Reliģiskas organizācijas “Pestīšanas Armija” Skangaļu muižas piedāvātā Dienas aprūpes 

centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma izmaksas vienam klientam,  
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un  atbilstoši Priekuļu novada domes 27.04.2017. (sēdes. protokols Nr.5), Priekuļu novada 

pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sanāksmes 11.04.2017. (protokols Nr.1), 

31.08.2017. (protokols Nr.2), 03.11.2017. (protokols Nr.3) lēmumiem, konstatēts, ka lai 

nodrošinātu personām ar garīga rakstura traucējumiem Dienas aprūpes centra un specializēto 

darbnīcu pakalpojumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.338 “Prasības sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem” noteiktām prasībām, saimnieciski izdevīgāk, efektīvāk un lietderīgāk  

ir rast infrastruktūras risinājumu attiecīgo pakalpojumu izveidošanai pašvaldības īpašumā esošā 

ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, veicot esošās ēkas  telpu remontu, pielāgošanu un 

paplašināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ievērojot iepriekš minētos apstākļus, un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 

21.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmo un septīto  

daļu, 11.panta 2.punktu, atbilstoši Priekuļu novada domes Sociālo jautājumu lietu komitejas 

21.12.2017. atzinumam (protokols Nr.6, p.2), atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Kalnietis, Aivars Tīdemanis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

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

1. Atbilstoši projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izstrādātā Vidzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam paredzētajam, nodrošināt Dienas aprūpes centra 

un specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu izveidošanu 

pašvaldībai piederošā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā,  Priekuļu novadā.  

2. Uzdot projektu vadītājai Vinetai Lapselei un Sociālā dienesta vadītājai Elitai Rancānei 

apzināt plānoto finanšu  avotu sadalījumu (ERAF finansējums, pašvaldības līdzfinansējums, cits 

avots) un paredzamo sasniedzamo projekta rezultātu. 

 

 

6. 

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

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos 

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

precizēšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības juristes I.Jansones 

sniegto informāciju par nepieciešamību redakcionāli precizēt 2017.gada 23.novembra saistošos 

noteikumus Nr.13/2017 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra 

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

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

attīstības ministrijas 2017.gada 15.decembra vēstuli Nr.1-18/9727,  atklāti balsojot, PAR -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 

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

2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu”” (Precizētie noteikumi pielikumā). 

2. Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 

to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā  veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 



10 

7. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra Saistošo noteikumu Nr.17/2017 

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

Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 2017.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 2017.gada 27.decembra (protokols Nr.10, p.1) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna 

Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/2017 „Par grozījumiem 

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

2017.gadam””.  

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

 

 

8. 

Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru 

uzskaites.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo 

parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, un Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2017.gada 27.decembra (protokols Nr.10. p.2) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības EUR 1308.95 par pakalpojumiem SIA „SOLLE”, 

reģistrācijas nr.42403026306. Pēc Lursoft datiem SIA „SOLLE” likvidēts 2017.gada 

22.septembrī. 

2. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības EUR 127.33 par komunālajiem pakalpojumiem un 

telpu nomu SIA „UNI-SERVICE”, reģistrācijas nr.40003887588. Pēc Lursoft datiem SIA „UNI-

SERVICE” likvidēts 2015.gada 21.decembrī. 

3. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības EUR 309.44 par pakalpojumiem SIA „BALTIC 

TRAVEL SERVICE GROUP”, reģistrācijas nr.40103310739. Pēc Lursoft datiem SIA „BALTIC 

TRAVEL SERVICE GROUP” ir piemērots 18.08.2017.Valsts ieņēmumu dienests lēmums 

Nr.30.1-8.59.2/129002 par darbības izbeigšanu. 
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4. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības EUR 19.88 par komunālajiem pakalpojumiem un 

telpu nomu SIA „LOGINS&CO”, reģistrācijas nr44103010268 Pēc Lursoft datiem SIA 

„LOGINS&CO” likvidēts 2017.gada 31.jūlijā. 

5. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības EUR 48.41 par komunālajiem pakalpojumiem un 

telpu nomu SIA „CIDIS PLUS”, reģistrācijas nr.44103026108. Pēc Lursoft datiem SIA „CIDIS 

PLUS” likvidēts 2017.gada 13.septembrī. 

6. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības EUR 94.52 par komunālajiem pakalpojumiem un 

telpu nomu SIA „VIDZEMES BRUĢIS”, reģistrācijas nr.44103044936 Pēc Lursoft datiem SIA 

„VIDZEMES BRUĢIS” likvidēts 2016.gada 27.oktobrī. 

7. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības EUR 35.14 par komunālajiem pakalpojumiem un 

telpu nomu DZELMES IU „GITA”, reģistrācijas nr.44102008730. Pēc Lursoft datiem 

DZELMES IU „GITA” likvidēts 2014.gada 27.oktobrī. 

8. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības EUR 132.92 par komunālajiem pakalpojumiem un 

telpu nomu SIA „ARMORUM”, reģistrācijas nr.40103510815. Pēc Lursoft datiem SIA 

„ARMORUM” likvidēts 2015.gada 16.decembrī. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Priekuļu novada dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās 

daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto: 

1.  29.11.2016. Vidzemes apgabaltiesa SIA "CIDIS PLUS", reģistrācijas 

Nr.44103026108, pasludināja maksātnespējas procesu, 

2. 08.12.2016. Priekuļu novada pašvaldība kā kreditors pieteica savu pretenziju 

maksātnespējīgā SIA "CIDIS PLUS", reģistrācijas Nr.44103026108, lietā par kopējo 

summu 79.31 EUR apmērā, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāds  

7.47 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parāds  59.58 EUR un nokavējuma 

nauda līdz 2016.gada 29.novembrim 12.26 EUR, 

3. 12.09.2017. Vidzemes apgabaltiesa SIA "CIDIS PLUS", reģistrācijas 

Nr.44103026108,  izbeidza  maksātnespējas procesu, procedūras iznākums bankrota 

procedūras pabeigšana, 

4. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 13.09.2017.lēmumu SIA "CIDIS PLUS", 

reģistrācijas Nr.44103026108, likvidēts un izslēgts no uzņēmumu komercreģistra  

5. Maksātnespējas procesa laikā SIA "CIDIS PLUS", reģistrācijas Nr.44103026108, 

veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 15.45 EUR apmērā, tai skaitā 

nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 1.90 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par 

ēkām parāds  13.55 EUR un nokavējuma nauda 0.49 EUR, 

6. Uz 2017.gada 28.decembri SIA "CIDIS PLUS", reģistrācijas Nr.44103026108,  

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu Selekcijas iela 1, Priekuļi, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, kadastra Nr.4272 007 0568, ir 82.15 EUR, tai skaitā 

nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāds  7.80 EUR nekustamā īpašuma nodokļa 

par ēkām parāds  61.91 EUR un nokavējuma nauda 12.44 EUR. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka Valsts  

budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos 

ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, nodokļu 

maksātājam iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 

Iepriekš minētā panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā  
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nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 

šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš pašvaldība un Valsts ieņēmumu dienests, vai 

pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā informācija par nodokļu parādu dzēšanu, ja 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto  

daļu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 27.decembra (protokols Nr.10, p.3) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna 

Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA "CIDIS PLUS", reģistrācijas Nr.44103026108, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 69.71 (sešdesmit deviņi eiro 71 centi) un nokavējuma nauda EUR 12.44 

(divpadsmit eiro 44 centi) par nekustamo īpašumu  Selekcijas iela 1,Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, kadastra Nr.4272 007 0568. 

2. Publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv informāciju par 

nodokļa parāda dzēšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 

 

10. 

Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, “Grantskalni”, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Iepazīstoties ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem dzīvokļa īpašumiem, tiem piešķirtajiem 

nosaukumiem un adresēm, konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai telpu grupai ar 

„kadastra apzīmējums”, “Grantskalnos”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nav piešķirta 

adrese.  

2. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas  noteikumi” 

2.10.  apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir telpu grupa.  

Pamatojoties uz 2012. gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 8. 

decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,  atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

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

1. Piešķirt adresi “Grantskalni”-1, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, telpu grupai ar 

„kadastra apzīmējums”, kas ir dzīvokļa īpašuma sastāvā ar „kadastra Nr.”. 

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

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

4201. 

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

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

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

īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses) 

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

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

pastā. 

http://www.priekuli.lv/
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11. 

Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, Raiņa ielā 9, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Iepazīstoties ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem dzīvokļa īpašumiem, tiem piešķirtajiem 

nosaukumiem un adresēm, konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai telpu grupai ar 

„kadastra apzīmējums”, Raiņa ielā 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nav 

piešķirta adrese.  

2. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas  noteikumi” 

2.10.  apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir telpu grupa.  

Pamatojoties uz 2012. gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 8. 

decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,  atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

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

1. Piešķirt adresi Raiņa iela 9-30, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, telpu 

grupai ar „kadastra apzīmējums”, kas ir neapdzīvojamo telpu īpašuma sastāvā „kadastra Nr.”. 

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

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

4201. 

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

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

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

īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses) 

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

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

nodošanas pastā. 

 

 

12. 

Par adreses piešķiršanu telpu grupai ar „kadastra apzīmējums”, Ziedu ielā 4, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Iepazīstoties ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem dzīvokļa īpašumiem, tiem piešķirtajiem 

nosaukumiem un adresēm, konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai telpu grupai ar 

„kadastra apzīmējums”, Ziedu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nav piešķirta 

adrese.  

2. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas  noteikumi” 

2.10.  apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir telpu grupa.  

Pamatojoties uz 2012. gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 8. 

decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,  atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Piešķirt adresi Ziedu iela 4-3, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, telpu grupai 

ar „kadastra apzīmējums”, kas ir dzīvokļa īpašuma sastāvā ar „kadastra Nr.”. 

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

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

4201. 

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

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

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

īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses) 

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

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

pastā. 

 

 

13.  

Par dzīvokļa Pāvila Rozīša iela 9-37 , Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu 

par nosacīto cenu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.P., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 

2017.gada 25.oktobra atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 26.10.2017. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.P-1378) ar lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ar 

tam piekrītošo zemes gabala domājamo daļu Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila 

Rozīša ielā 9-37, kuru īrē no pašvaldības. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

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

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

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

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

pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu, V.P. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot, PAR -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.37, kas atrodas 

Priekuļu novada, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 9. 

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

Nr.37, kas atrodas Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 9, nosacīto cenu 

3 090,75 EUR. 

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

īrniekam V.P., „personas kods”.  

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

projektu. 

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

nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. 

6. V.P. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi jurista palīgs I.Ville. 

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz divām lapām. 
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14. 

L.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.B., „personas kods”, 2017.gada 4.decembra iesniegumu 

(reģ.07.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.13-1577) par zemes nomas līguma 

pagarināšanu, zemes vienības „kadastra apzīmējums” 1,2904 ha platībā uz 7 gadiem.  

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 un Priekuļu 

novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, p.16)  

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna 

Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt L.B. Priekuļu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu  ar „kadastra Nr.” 

1,2904 ha kopplatībā, ierīkojot zirgu apmācību un treniņu laukumu. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu - septiņi gadi. 

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

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

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

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

lēmuma paziņošanas dienas L.B. 

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi juriste I.Jansone. 

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

 

 

15. 

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

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecības 

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

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

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

„kadastra apzīmējums”, 4,57 ha platībā, iznomāšanu.  

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

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

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

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

novads, LV-4129,  zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, ar nosaukumu “Kārkliņu lauks”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemi lauksaimniecības vajadzībām 4,57 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi.  

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

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

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

 

16. 

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

„kadastra apzīmējums” iznomāšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecības 

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

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129, 2017.gada 11.decembra iesniegumu (reģ.12.12.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā Nr.2574) par zemes gabala ar „kadastra apzīmējums”,  iznomāšanu.  

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

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

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

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

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

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

novads, LV-4129,  zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, ar nosaukumu “Vecģērdēni”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemi lauksaimnieciskai izmantošanai 2,5 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi.  

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

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

17.  
Par zemes daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieces īpašumā bez atlīdzības 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar A.A. 2017.gada 14.novembra iesniegumu ar lūgumu 

slēgt vienošanos par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieces īpašumā nodošanu 

bez atlīdzības zemes domājamo daļu Priekuļu novada Priekuļu pagasta Priekuļos “Selekcijas iela 

20” 0,8136 ha platībā, zemes vienības „kadastra apzīmējums”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

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

PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 
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1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Selekcijas iela 20”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, dzīvokļa Nr.34 īpašnieces īpašumā bez  atlīdzības zemes gabala 

0,8136 ha platībā 560/23890 domājamo daļu (zemes īpašuma „kadastra Nr.”). 

2. Slēgt vienošanās ar dzīvokļa Nr.34 īpašnieci A.A., „personas kods”, par 560/23890  

zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības no zemes gabala ar „kadastra 

apzīmējums”,  Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, “Selekcijas iela 20”. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sastādīt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni parakstīt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi juriste I. Jansone. 

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

 

 

18. 

Z/s “Vecpenguri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības “Vecpenguri”, reģistrācijas 

Nr.49501005028,  juridiskā adrese “Penguri”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2017.gada 

4.decembra iesniegumu (reģ.05.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.2505) 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., 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Vecpenguri”, reģistrācijas Nr.49501005028 , daļu no 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”,  4,5 ha  kopplatībā, ar nosaukumu “Lejas Vītoli”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  un daļu no zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”,    1,1  

kopplatībā, ar nosaukumu “Sērmūkšļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu pagastā.  

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

projektu.  

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

19. 

Z/s “Vecpenguri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības “Vecpenguri”, reģistrācijas 

Nr.49501005028,  juridiskā adrese “Penguri”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2017.gada 

4.decembra iesniegumu (reģ.05.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.2505) par zemes nomas 

līguma slēgšanu.  
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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., 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Vecpenguri”, reģistrācijas Nr.49501005028, zemes 

vienību ar „kadastra apzīmējums”,  1,3 ha  kopplatībā, ar nosaukumu “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

projektu.  

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

20. 

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

„kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” iznomāšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku saimniecības 

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

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129, 2017.gada 20.decembra iesniegumu (reģ.20.12.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā Nr.2643) par zemes gabalu ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums” iznomāšanu lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.  

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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

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

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

novads, LV-4129,  zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, ar nosaukumu “Pļava Liepās”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 2,0 ha kopplatībā, zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, 

“Sarkaņi R daļa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 2,4 ha kopplatībā, lauksamniecības 

produkcijas audzēšanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi.  

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

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

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

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 
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21. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 14.p.), „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, un tās piekritību valstij” 

daļas atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja Jura Pētersona ziņojumu par Priekuļu 

novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 14.p.), „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, un tās piekritību valstij” 2.punkta atzīšanu par 

spēku zaudējušu. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembrī pieņēma lēmumu (prot.Nr.18, 14.p.), 

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

valstij”, saskaņā ar kuru izbeidza zemes lietošanas tiesības E.S., uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums”, „Vāverītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. E.S., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 1998.gada 20.novembrī ir 

parakstījusi līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums” „Vāverītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izpirkšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds 

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

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 14.p.) „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, un tās piekritību valstij” 

2.punktu, saskaņā ar kuru izbeidza zemes lietošanas tiesības E.S. uz zemes vienību ,,Vāverītes”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējums”. 

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

3. Lēmumu nosūtīt E.S., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

22. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata I.O., dzīvojoša „adrese”,  2017.gada 4.decembra iesniegumu (reģ. 

05.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.O-1558), par nosacījumu izsniegšanu zemes 

ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Siliņi”, Liepas 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), 

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

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

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

četrās daļās, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus, saskaņā ar grafiskajā pielikumā 

norādīto. 

2. No jauna izveidotais nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām un ēkas ar 

„kadastra apzīmējums”. Atdalīto zemes vienību platība orientējoši 0.27ha un 0.33ha, vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
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3. No jauna izveidotais nekustamais īpašums sastāv no vienas  zemes vienības, uz kuras 

atrodas pašvaldības bilancē esoša iela (ceļa šķērsprofila platums 8.00m). Atdalītās zemes 

vienības platība orientējoši 0.09ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu.  

4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

4.1. projektā paredzēt piekļūšanu Sarkaņu ciema teritorijā esošajām zemes vienībām no 

pašvaldības ielas, atbilstoši Zemes pārvaldības likumam; 

4.2. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju. 

5. No jauna izveidotajiem, Sarkaņu ciema teritorijā ietilpstošajiem, nekustamajiem 

īpašumam paredzēt jaunas adreses un nosaukumus, kurus apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto 

zemes ierīcības projektu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”. 

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

7. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz trīs lapām. 

 

 

23.  

Par nekustamā īpašuma „Siliņi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pērtersons) 

 

Novada dome izskata I.O., dzīvojoša „adrese”,  2017.gada 29.decembra iesniegumu 

(reģ.21.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.O-1620), par nekustamā īpašuma „Siliņi”, 

Liepas 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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, 

Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”), trīs zemes vienības: apbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējums”, un divas 

neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums”, un izveidot 

divus jaunus nekustamos īpašumus. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no apbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums” un sešām ēkām, un neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējums”, piešķirt jaunu nosaukumu „Obuļu mežs”, Liepas pagasts, Priekuļu novads:  

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 7.7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

2.2. zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

2.3. zemes vienībai ar „kadastra apzīmējums” noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

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

zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, piešķirt jaunu nosaukumu „Skangaļu meži”, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads: 
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3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 4.9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvētas zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējums”, saglabājas nosaukums „Siliņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 2.9ha; 

4.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

  

24. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Meža prospektā 1 

un Krasta ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata V.N., dzīvojošas „adrese”, un J.M., dzīvojoša „adrese”, kurš 

pamatojoties uz pilnvaru rīkojas S.G. un D.M. vārdā, 2017.gada 27.novembra iesniegumu (reģ 

27.11.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.N-1528), par nosacījumu izsniegšanu zemes 

ierīcības – robežu pārkārtošanas projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem Meža prospektā 1, 

un Krasta ielā 1, Jāņmuižā, 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” 11.2.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), 

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

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem Meža 

prospektā 1, un Krasta ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārkārtojot zemes 

vienību savstarpējo robežu, un neveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. grozīt savstarpējo robežu starp zemes vienībām ar „kadastra apzīmējums” un 

„kadastra apzīmējums”, atbilstoši pielikumā norādītajam, saglabājot esošo zemes 

vienību ārējās robežas nemainīgas; 

2.2. saglabāt esošo piekļūšanu abām zemes vienībām no Krasta ielas; 

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. apstiprinot zemes ierīcības projektu, grozīt adresi nekustamajam īpašumam ar 

„kadastra apzīmējums”, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14.punktam. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.11 uz divām lapām. 
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25.  

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Upmaļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata A.K., dzīvojoša „adrese”,  2017.gada 28.novembra 

iesniegumu (reģ.28.11.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-1531), par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Upmaļi”, Liepas 

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 -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), 

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

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

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

četrās daļās, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus, saskaņā ar grafiskajā pielikumā 

norādīto. 

2. No jauna izveidotais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības un ēkām ar 

„kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums”. Atdalītās zemes vienības platība orientējoši 

0.92ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

3. No jauna izveidotais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības un ēkām ar 

„kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums”, 

„kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums”. Atdalītās zemes vienības platība orientējoši 

1.14ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

4.1. projektā paredzēt piekļūšanu no Liepas ciema teritorijā esošās pašvaldības ielas, 

atbilstoši Zemes pārvaldības likumam; 

4.2. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju. 

5. No jauna izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunas adreses, kuras 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, atbilstoši Latvijas Republikas 

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

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

7. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz trīs lapām. 

 

 

26. 

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

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2017.gada 17. novembrī saņemto iesniegumu Reģ. Nr.B-

1504 no I.B. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.Z., „personas kods”, un A.Z., 

„personas kods”, „adrese”. Norādīts, ka minētām personām nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, jo  A.V. īpašuma tiesība izbeigusies.  

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, 
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un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR 

-14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

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

dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

 

 

27. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.V. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2017.gada 1. novembrī saņemto iesniegumu Reģ. Nr.Z-

1415 no N.Z. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu E.V., „personas kods”, „adrese”. 

Norādīts, ka  minētai personai nav slēgts dzīvokļa īres un zemes nomas līgums. Deklarētajā 

adresē nedzīvo no 2005. gada.  

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, 

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR 

-14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt E.V., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 

 

 

28. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.B. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2017.gada 18.oktobrī saņemto iesniegumu Reģ. Nr.B-

1325 no mājas īpašniekiem – L.B. un M.E. ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

N.B., „personas kods”,  „adrese”. Norādīts, ka minētā persona deklarējis dzīvesvietu 

neinformējot un neveicot saskaņošanu ar mājas īpašniekiem, deklarētajā adresē neuzturas un 

reāli nedzīvo 
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    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27. punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un sesto daļu, 

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR 

-14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt N.B., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

 

 

29. 

Par Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 

konkursu nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata 

pretendentu atlases konkursu nolikuma apstiprināšanu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 12.2 

punktu  un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas 

nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un 

pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei", un ņemot vērā Priekuļu 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 21.decembra 

(protokols Nr.17, p.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 

atlases konkursu nolikumu. (Nolikums pielikumā) 

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

 

  

30. 

Par Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 

konkursu nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: D.Kalniņa) 

 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

amata pretendentu atlases konkursu nolikuma apstiprināšanu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 12.2 

punktu  un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas 

nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un 

pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei" un ņemot vērā Priekuļu 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 21.decembra 

(protokols Nr.17, p.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p14
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p14
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Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 

atlases konkursu nolikumu. (Nolikums pielikumā) 

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

 
 

31. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “ZAAO” 2017.gada 16.novembra vēstuli Nr.1-25/228 

(reģ. 16.11.20217. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2372) par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksas noteikšanu un tai pievienoto maksas par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu aprēķinu.  

Vēstulē norādīts, ka, ievērojot apstākli, ka SIA „ZAAO” ir veikusi būtiskas investīcijas 

atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidē un turpina attīstīt pakalpojuma pieejamības iespējas, 

kā arī ir aktīvi iesaistījusies iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas pasākumu veikšanā, un 

nolūkā arī turpmāk nodrošināt pamatotu balansu starp pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) 

un maksas par pakalpojumu sniegšanas apmēru, SIA “ZAAO” ieskatā ir nepieciešams palielināt 

pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 

reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu 

savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu. 

Šādu maksas palielināšanas nepieciešamību SIA “ZAAO” saista ar to, ka laikā, kopš 

iepriekš tika noteikta iepriekš norādīta atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošā 

komponente, proti, kopš 2011.gada, ievērojami ir sadārdzinājušies dažādi maksājumi un 

izmaksas, kas tiešā veidā ir saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā ir būtiski pieaugusi un 

2018.gadā ir plānots papildus minimālās darba samaksas pieaugums, kas tiešā veidā ietekmē 

45% darbiniekus, ir palielinājušās degvielas izmaksas pamatā saistībā ar akcīzes nodokļa 

palielināšanos degvielai, attiecībā uz atkritumu savākšanā izmantotajiem transporta līdzekļiem ir 

ieviesta  autoceļu lietošanas nodeva, kā arī ir pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta 

pakalpojumiem, u.c. Norādīts, ka minēto apstākļu dēļ SIA “ZAAO” ir spiesta lūgt pašvaldībai 

pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu savākšanu apmēru, jo sabiedrības veiktā izmaksu 

optimizācija, kas vairāku gadu garumā ir ļāvusi sabalansēt ieņēmumus ar pieaugošiem 

izdevumiem, šobrīd nespēj sniegt nepieciešamo rezultātu. 

Ievērojot minēto, SIA „ZAAO” iesniegusi maksas par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu aprēķinu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām 

darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu 

apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 

objektu uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.  

Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ievērojot iepriekš 

norādīto, būs 13.70 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 atkritumu radītāju izglītošanu 

atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8.40 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; 
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3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā -1.63  EUR apmērā par 1 m3. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

39.pantu, Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 

“Atkritumu apsaimniekošanu noteikumi Priekuļu novadā”, SIA „ZAAO” 2017.gada 

16.novembra vēstulē Nr.1-25/228 norādītajiem apstākļiem un maksas par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas aprēķinu, un pamatojoties uz Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, p.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

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

aprēķinu un sākot no 2018.gada 1.janvāra noteikt maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 13.70  EUR par 1 m3 

atkritumu (bez PVN), ko veidos: 

1.1. 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 atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8.40 

EUR apmērā par 1 m3; 

1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 3.67 EUR apmērā par 1 m3; 

1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā – 1.63 EUR apmērā par 1 m3. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada  domes 2016.gada 16.decembra (protokols  

Nr.14, p.4) lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 
 

32. 

Par pašvaldības ceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

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

nepieciešamību noteikt pašvaldības ceļiem uzturēšanas klases.  

Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punkts nosaka, ka 

autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 

1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), pašvaldību 

autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 

9.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli” un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, p.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības ceļu uzturēšanas klases. (Saraksts pielikumā). 

2. Informāciju par pašvaldību autoceļu klasēm publicēt pašvaldības mājaslapā internetā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 
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33. 

SIA „LD AUTOVEIKALS”  iesnieguma izskatīšana par noma līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

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

numurs 54103032731, reģistrācijas datums komercreģistrā: 27.09.2004., juridiskā adrese: 

Rūpnīcas iela 6 dz.35, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, valdes locekles 

Leokādijas Leščikas  2017.gada 24.novembra iesniegumu (reģ. 27.11.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2448) par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

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

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

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

21.decembra (protokols Nr.14, p.3), atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, 

Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, 

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

1. Pagarināt 2015.gada 30.decembrī ar SIA „LD AUTOVEIKALS”, vienotais 

reģistrācijas numurs 54103032731, reģistrācijas datums komercreģistrā: 27.09.2004., juridiskā 

adrese: Rūpnīcas iela 6 dz.35, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, noslēgtā nomas 

līguma Nr.002895/16 termiņu par neapdzīvojamo telpu (1.stāvs, telpa Nr.12, ar platību 41,57 m2 

un telpa Nr. 7 ar platību 13,67 m2 , kopējā platība 55,24 m2 ), Pāvila Rozīša  ielā 5, Liepa, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4128,  lietošanu autoveikala tirdzniecības nodrošināšanai - pārtikas 

un pirmās nepieciešamības nepārtikas preču glabāšanas vajadzībām, uz iepriekš noslēgtā nomas 

līguma nosacījumiem.   

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2018.gada 31.decembris. 

3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājai E.Šīrantei sagatavot nomas līguma projektu. 

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

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

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

 

 

34. 

K.V. iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: I.Jansone, F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.V. 2017.gada 29.novembra iesniegumu (reģ. 29.11.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-1536) par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.  

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

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

apakšpunktu un otro daļu un Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra atzinumu 

(protokols Nr.14, p.4), atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), 

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

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar K.V. par neapdzīvojamo telpu 14,1 kvm 

platībā Raiņa ielā 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, lietošanu 

kosmetologa kabineta vajadzībām līdz brīdim, kad minētās telpas būs nepieciešamas pašvaldībai 

savu funkciju nodrošināšanai (Provizoriski – līdz 2018.gada maija mēnesim.) 

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

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni parakstīt nomas līgumu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 
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5. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.17 uz vienas lapas. 

 

 
35. 

Par Liepas pamatskolas sporta zāles nomas maksu  

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata jautājumu par Liepas pamatskolas sporta zāles nomas maksas noteikšanu. 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, p.10)  atzinumu un veiktajiem telpu nomas 

aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt ar 2018.gada 1.janvāri Liepas pamatskolas sporta zāles nomas maksu EUR 

11.66 (vienpadsmit euro un 66 centi)  vienā stundā bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja 

A.Kovaļova. 
 

36. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata jautājumu par telpu nomas maksas noteikšanu Raiņa ielā 8, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu  novadā. 

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

21.panta pirmās daļas  14.punkta „b” apakšpunktu un Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 

21.decembra (protokols Nr.14, p.10) atzinumu un saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis 

Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt telpu Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, nomas maksu EUR 0.72 par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

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

 

 

37. 

Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: J.Mičulis) 

 

           Dome izskata jautājumu par siltumenerģijas masas noteikšanu Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

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

15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „d” apakšpunktu un 27.punktu, 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, 

p.14) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 
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Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikt siltumenerģijas maksu Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, EUR 44.30 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu MWh.  

2. Informēt patērētājus par izmaiņām siltumenerģijas maksas apmērā. 

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

 

 

38. 

Par maksas noteikšanu kanalizācijas pakalpojumiem Priekuļu novada Priekuļu pagastā  

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata jautājumu par maksas noteikšanu kanalizācijas pakalpojumiem Priekuļu 

novada Priekuļu pagastā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, veiktos aprēķinus, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „c” apakšpunktu un 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, 

p.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikt maksu par kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanu 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.43 bez PVN par vienu m3. 

2. Informēt patērētājus par izmaiņām kanalizācijas maksas apmērā. 

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

 

 

39. 

Par maksas noteikšanu par patērēto ūdeni Priekuļu novada Priekuļu pagastā  

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata jautājumu par maksas noteikšanu par patērēto ūdeni Priekuļu novada 

Priekuļu pagastā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, veiktos aprēķinus un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „c” apakšpunktu un 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, 

p.13) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikt maksu par patērēto ūdeni Priekuļu novada Priekuļu 

pagastā EUR 1.04 bez PVN par vienu m3. 

2. Informēt patērētājus par izmaiņām ūdens maksas apmērā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 
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40. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumā „Par Priekuļu 

novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas I.Uldriķes 2017.gada 

13.decembra iesniegumu (reģ.13.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2595) par 

nepieciešamību veikt grozījumus 2013.gada 12.decembra lēmumā „Par Priekuļu novada 

dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu”. 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, p.11) atzinumu,  atklāti balsojot, PAR -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Izdarīt  Priekuļu novada domes  2013.gada 12.decembra lēmumā „Par Priekuļu novada 

dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu”  šādus grozījumus: 

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„1. Dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus pakalpojums par maksu, ieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli: 

N.p.k. Pakalpojumu veids Maksā EUR 

1. Svinīga, literāli muzikāli noformēta laulības ceremonija 

Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas telpās mazajā zālē 

vai Liepas pagasta pārvaldē (ceremonija liecinieku un ne 

vairāk kā 10 viesu klātbūtnē)  

21,00 

2. Svinīga, literāli muzikāli noformēta laulības ceremonija 

Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas telpās lielajā zālē vai 

Veselavas muižā, vai dārzā 

35,00 

3. Kāzu jubileju un cita svinīga literāli muzikāli noformēta 

ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās 

35,00 

4. Svinīga laulību reģistrācija citā piemērotā vietā ārpus 

dzimtsarakstu nodaļas telpām 

50,00 

5. Šampanieša zāles izmantošana 10,00 

6. Veselavas muižas zāles izmantošana laulību ceremonijai vai 

ceremonijas vietas izveidošana muižas dārzā 

60,00 

7. Veselavas muižas vai dārza izmantošana pēc laulību 

ceremonijas – maksa par katru nākamo stundu 

40,00 

8. Šampanieša galda servēšana Veselavas muižas dārzā pēc 

Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas svinīgās ceremonijas 

25,00 

9. Šampanieša galda servēšana Veselavas muižas dārzā 50,00 

10. Izziņas izsniegšana no dzimtsarakstu nodaļas arhīva 1,42 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 25.jūnija lēmumu „Par grozījumiem Priekuļu 

novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumā „Par Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas 

sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.8, p,9) 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

I.Uldriķe. 
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41. 

Par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas un Mārsnēnu pagastos 

(ziņo: E.Stapulone, R.Saļmo, izsakās: F.Puņeiko, A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata jautājumu par siltumenerģijas maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas 

un Mārsnēnu pagastos, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, veiktos aprēķinus un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „c” apakšpunktu un 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, 

p.14) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 01.aprīli noteikt maksu par siltumenerģiju: 

1.1. ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu mājai Dārza ielā 1, Liepā, 

Liepas pagastā  –    EUR 39.13 par vienu MWH bez PVN; 

1.2. ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu mājai “Gaismas”, Mārsnēnos, 

Mārsnēnu pagastā –  EUR 69.32 par 1 MWH bez PVN. 

2. Ar 2018.gada 01.aprīli noteikt maksu par apkuri dzīvojamās mājas “Saulrieti”, 

Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā dzīvokļu īrniekiem – EUR 1.71 par vienu m2 bez PVN. 

3. Informēt patērētājus par izmaiņām siltumenerģijas maksas apmērā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

R.Saļmo. 

 

 
42. 

Par ūdens maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas pagasta Liepā un 

„Sarkaņos” un Mārsnēnu pagasta Mārsnēnos 
(ziņo: E.Stapulone, R.Saļmo) 

 

Dome izskata jautājumu par ūdens maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas pagasta 

Liepā un „Sarkaņos” un Mārsnēnu pagasta Mārsnēnos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, veiktos aprēķinus un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „c” apakšpunktu un 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, 

p.13) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 01.aprīli noteikt maksu par patērēto ūdeni:  

1.1. Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.24 par vienu m3 bez PVN; 

1.2. „Sarkaņos”, Liepas pagastā – EUR 1.58 par vienu m3 bez PVN; 

1.2.1. „Sarkaņos”, Liepas pagastā, patērētājiem, kuri izmanto brīvkrānu, ūdens patēriņa 

mēneša normu 0.9 m3 vienam cilvēkam (30 litri diennaktī), pamatojoties uz 

būvnormatīviem LBN 222-93; 

1.3. Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 0.86 par vienu m3 bez PVN. 

2. Informēt patērētājus par izmaiņām ūdens maksas apmērā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

R.Saļmo. 
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43. 

Par kanalizācijas maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas pagasta Liepā un 

„Sarkaņos” un Mārsnēnu pagasta Mārsnēnos 
(ziņo: E.Stapulone, R.Saļmo) 

 

Dome izskata jautājumu par kanalizācijas maksas noteikšanu Priekuļu novada Priekuļu 

novada Liepas pagasta Liepā un „Sarkaņos” un Mārsnēnu pagasta Mārsnēnos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, veiktos aprēķinus un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „c” apakšpunktu un 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, 

p.12) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis 

Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2018.gada 01.aprīli noteikt maksu par kanalizācijas ūdeņu aizvadīšanu: 

1.1. Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.59 par vienu m3 bez PVN; 

1.2. Sarkaņos, Liepas pagastā – EUR 2.75 par vienu m3 bez PVN; 

1.3. Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 1.36 par vienu m3 bez PVN. 

2. Informēt patērētājus par izmaiņām kanalizācijas maksas apmērā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

R.Saļmo. 

 

 

44. 
I.S. iesnieguma izskatīšana par telpu nomas līguma izbeigšanu 

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

 

Priekuļu novada dome izskata I.S. 2017.gada 27.novembra iesniegumu (reģ. 27.11.2017. 

Priekuļu  novada pašvaldībā ar Nr.S-1521)  ar lūgumu izbeigt Neapdzīvojamo telpu nomas 

līgumu Nr.004527/17. 

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

77.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā 

noteiktajā kārtībā,  atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), 

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

1. Izbeigt 2017.gada 15.jūnijā noslēgto Neapdzīvojamās telpas nomas līgumu 

Nr.004527/17 ar tā noslēgšanas brīdi. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.18 uz vienas lapas. 

 

 

45. 

Par ceļazīmes uzstādīšanu Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada domes izpilddirektors Fjodors Puņeiko informē, ka saņemts Priekuļu 

novada pašvaldības policijas vadītāja G.Mucenieka 2017.gada 5.decembra iesniegums (reģ. 

05.12.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2504) par nepieciešamību uzstādīt ceļa zīmi 

Nr.327 „Stāvēt aizliegts” Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, lai 

saglabātu zaļo zonu un netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem. 
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Saņemtas iedzīvotāju sūdzības, ka Egļu gatvē 15 Priekuļu tehnikuma audzēkņi novieto 

automašīnas zaļajā zonā, bojājot ceļa brauktuves malu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par autoceļiem” 5.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 “Kārtībā, kādā aizliedzama vai 

ierobežojama satiksme” 3.punkta 3.2.apakšpunktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2017.gada 21.decembra (protokols Nr.14, p.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba 

Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Atļaut uzstādīt ceļa zīmi Nr.327 „Stāvēt aizliegts” Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības ceļu meistars J.Blašķis. 

 

 

46. 

Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Priekuļu tehnikuma konventā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Dome izskata jautājumu par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Priekuļu tehnikuma 

konventā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar Priekuļu tehnikuma 2015.gada 

1.septembrī apstiprinātā Konventa nolikuma 4.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, 

Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte 

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

1. Deleģēt  Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētāju un viņa prombūtnes laikā komitejas priekšsēdētāja vietnieku dalībai Priekuļu 

tehnikuma konventā. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 25.februāra lēmumu „Par pārstāvja deleģēšanu 

dalībai Priekuļu tehnikuma konventā” (protokols Nr.2, p.30).  

 

 

47. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.M., J.M., A.S., L.S. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

         Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza J.A. (reģistrēts 2017.gada 9.novembrī Liepas pagasta 

pārvaldē ar Nr.262/3-9.1) par I.M., „personas kods”, J.M., „personas kods”, A.S., „personas 

kods”, L.S., „personas kods”, deklarētās dzīvesvietas „adrese”, ziņu anulēšanu un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27.punktu, „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma” 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un 2003. gada 11. februāra Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds 

Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Anulēt I.M., „personas kods”, J.M., „personas kods”, A.S., „personas kods”, L.S., 

„personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

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

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

 

 

48. 

 Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-23, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata I.S., „personas kods”, dzīvojošas „adrese”, 2017.gada 21.decembra 

iesniegumu par dzīvokļa Rūpnīcas iela 23-23, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

personas manta” regulējumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, 

Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds 

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

1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Rūpnīcas iela 

23-23, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējums”, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 23-23, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējums”, atsavināt I.S., „adrese”, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

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

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

 

 

49. 

Par telpu grupu izveidošanu nekustamajā īpašumā „Zvārģi-sakņu dārzs”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā un īpašuma nosaukuma maiņu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

        Ir konstatēts, ka Priekuļu novada pašvaldībai piekrīt nekustamais īpašums “Zvārģi-sakņu 

dārzs”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes gabala, dzīvojamās ēkas un divām 

saimniecības ēkām.  

1. 2001.gada 3.jūnijā par dzīvokļa Nr.1 izīrēšanu ir noslēgts īres līgums, ar Priekuļu novada 

domes 2011.gada 15.septembra lēmumu Nr.14. izīrēts dzīvoklis Nr.4, ar Priekuļu novada 

domes 2013.gada 23.maija lēmumu Nr.4. izīrēts dzīvoklis Nr.3., ar Priekuļu novada 

domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.26 izīrēts dzīvoklis Nr.2. 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā dzīvojamā māja nav sadalīta 

telpu grupās. 

3. “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 10.punkts nosaka “telpu grupa — 

konstruktīvi norobežots un no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums, kuram 

ir viena vai vairākas izejas uz koplietošanas telpu vai āru un kuram būvniecību 

regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirta viena noteikta funkcija 

(lietošanas veids)” 

Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 10.punktu, 

181.panta 2.daļu, “Dzīvokļa īpašuma likuma“ 2.pantu, 3.pantu un 6.pantu, 2012.gada 10. aprīļa 
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Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 

Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), 

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

1. Apstiprināt dzīvojamās mājas nekustamajā īpašumā “Zvārģi-sakņu dārzs”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, sadalījumu telpu grupās, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

(skat.pielikumā). 

2. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam no “Zvārģi-sakņu dārzs”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, uz nosaukumu “Zvārģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Zvārģi-sakņu dārzs”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

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

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

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

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

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

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

pastā. 
 
 

50. 

Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

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

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājas 

I.Jansones informāciju par nepieciešamību apstiprināt Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes 

„Mežmaliņa” Ētikas kodeksu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, atklāti balsojot, 

PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, 

Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” Ētikas kodeksu. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” 

vadītāja K.Bernāne. 

 

 

51. 

Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” Ētikas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājas 

I.Jansones informāciju par nepieciešamību apstiprināt Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes 

„Mežmaliņa” Ētikas komisijas nolikumu. 

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

41.panta 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Aivars 

Kalnietis, Anna Broka, Arnis Melbārdis, Baiba Karlsberga, Dace Kalniņa, Ināra Roce, Jānis 
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Mičulis, Jānis Ročāns, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks), 

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

1. Apstiprināt Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” Ētikas komisijas 

nolikumu. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” 

vadītāja K.Bernāne. 

 

 

Sēdi beidz plkst.16.05 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 

 


