
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2013.gada 17.oktobrī         Nr.15 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” izdošanu.  

2. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokli 

Priekuļu novadā 2014.gadā” izdošanu. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām” izdošanu.  

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

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

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

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

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

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Krogzemnieki”, Bērzkrogā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā.  

10. Par jauna nosaukuma - „Pieškalnu ezers”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

11. Par īres līguma pagarināšanu. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Dita Sloka, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 

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

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 

Inita Jansone   –juriste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 
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Elita Rancāne  –Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Armands Capars – attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem punktiem: 

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

13. Par nolikuma „Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu. 

14. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2009 .gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada pašvaldības 

nolikums”” izdošanu. 

15. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 "Par vienreizēju pabalstu 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"” izdošanu. 

16. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 ”Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2010.gada 17.decembra Saistošajos noteikumos Nr.14 "Mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanas noteikumi un nodevas par dzīvnieku turēšanas apmēru un maksāšanas kārtību 

noteikumi Priekuļu novadā"” izdošanu. 

17. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Priekuļu novada 

pašvaldības nodevām”” izdošanu. 

18. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16  „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2011.gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Priekuļu novadā”” izdošanu. 

19. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17  „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi”” izdošanu. 

20. Par grozījumiem Priekuļu novada domes lēmumos sakarā ar euro ieviešanu. 

21. Par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu. 

22. Par Jauniešu domes izveidi Priekuļu novadā. 

23. Par jauna nosaukuma un adreses -  „Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu.  

24. Par finansiālu atbalstu Ozolu Goda sardzes izveidei Likteņdārzā. 

25. Par jauna nosaukuma – Apses iela, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu. 

26. Par jauna nosaukuma – Dīķu iela, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu. 

27. Par jauna nosaukuma – Knēžu iela, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu. 

28. Par jauna nosaukuma – Liepu iela, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu. 

29. Par zemes gabalu Priekuļu novada Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai.  

30. Par īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu piedziņu.  

 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

 Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildus iekļautajiem jautājumiem. 

http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
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1. 
Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” izdošanu 

(ziņo: E. Šīrante, izsakās: A.Rancāns, E.Latko, M.Baltiņš, G.Sabulis, M.Juzupa)  

 

Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja E.Šīrante 

informē, ka saņemts Vides un reģionālās attīstības ministrijas ieteikums precizēt Priekuļu novada 

pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā Priekuļu novadā””. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas uz 

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

jautājuma risināšanā” 6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 15.pantu un 17.panta pirmo daļu un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 13.maija vēstuli Nr.18-6/4340 

„Par saistošajiem noteikumiem”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” (Noteikumi pielikumā). 

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 

likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 28.februāra 

lēmumu „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” (protokols 

Nr.3, p.10). 

 

 
2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma 

nodokli Priekuļu novadā 2014.gadā” izdošanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības nodokļu speciālisti Inetu 

Eberhardi par nepieciešamību pieņemt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā 2014.gadā” un iepazīstas ar minēto saistošo 

noteikumu projektu. 

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

14.panta pirmās daļas 3.punktu  un  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 

40
2
. pantu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1.Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Par nekustamā 

īpašuma nodokli Priekuļu novadā 2014.gadā” (Noteikumi pielikumā). 
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2. Saistošos noteikumus Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā 

2014.gadā” un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

3. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11   

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un 

maznodrošinātām personām” izdošanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības nodokļu speciālisti Inetu 

Eberhardi par nepieciešamību pieņemt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām 

personām” un iepazīstas ar minēto saistošo noteikumu projektu. 

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

14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo un 

trešo daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām” 

(Noteikumi pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām” un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

4. 

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […….] 2013.gada 30.septembra iesniegumu 

(reģ.01.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-734) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra Nr.[…….]  2.13ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 
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4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz vienas lapas. 

 

 

5.   

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

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

 

Priekuļu novada dome izskata […….] 2013.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ.14.10.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-764) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienības 1/2 daļu ar kadastra Nr.[…….] 8.93ha platībā.. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.2 uz vienas lapas. 

 

 

6. 

[…….]iesniegumu izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […….] pilnvarotās personas […….] 2013.gada 

23.septembra iesniegumus (reģ.24.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-719)  un 

2013.gada 1.oktobra iesniegumu (reģ.14.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā) par zemes nomas 

līgumu slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” , atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 1/2daļu ar kadastra Nr.[…….] 0.3677ha platībā. 

2. Iznomāt […….], deklarētā dzīvesvieta […….], Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra Nr.[…….] 0.4ha platībā un […….] 0.3ha 

platībā. 

3. Noteikt nomas līgumu termiņu – 10 gadi. 

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

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

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

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […….] pilnvarotās personas […….] 2013.gada 14.oktobra 

iesniegumu (reģ.14.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” , atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt […….], deklarētā dzīvesvieta […….], Cēsis, Cēsu novads, pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības 1/4 daļu ar kadastra Nr.[…….]  0.18385ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

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

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

 

 

8. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […….] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

  Priekuļu novada dome izskata […….] 2013.gada 22.augustā saņemto iesniegumu 

(reģ.23.08.2013.Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. P-625) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,          

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo, ceturto daļu, 12.panta pirmās 

daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.pantu, 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 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

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

 

 

9. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„[…….]”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu pagasta padome izskata […….], dzīvo […….], Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, 2013.gada 9.augusta iesniegumu (reģ. 15.08.2013.Priekuļu novada pašvaldībā 
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ar Nr.J-605) un […….], dzīvo […….], Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

2013.gada 9.oktobra iesniegumu (reģ.09.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-753) par 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma […….], Bērzkrogā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. […….]) sadalīšanu divos atsevišķos nekustamos īpašumos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…….]), paredzot sadalīt to divos 

atsevišķos nekustamos īpašumos, atbilstoši pievienotajai shēmai. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no zemes vienības ar kad.apz.[…….] atdalāmās apbūvētās zemes vienības platība 

nav mazāka par 0.12ha, atbilstoši Vidzemes apgabaltiesā apstiprinātajam 2012.gada 

6.februāra izlīgumam; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām no blakus esošās, Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās zemes vienības […….], kad.apz.[…….]; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

 

 

10. 

Par jauna nosaukuma – „Pieškalnu ezers”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […….], dzīvojošas […….], Carnikavā, Carnikavas 

novadā, 2013.gada 4.oktobra iesniegumu (reģ. 09.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-

751) par jaunu nosaukumu apstiprināšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

[…….]Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Priekuļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

[…….], sastāvošam no zemes gabala (1,56ha), apstiprināt jaunu nosaukumu „Pieškalnu ezers”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nekustamajam īpašumam „Pieškalnu ezers”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

noteikt gabala lietošanas mērķi – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietojumā esošo ūdeņu 

teritorijas (0302). 
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3. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.7 uz vienas lapas. 

 

 

11. 

Par īres līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata […….] iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2010.gada 

20.oktobrī noslēgto īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa Priekuļos, […….] izīrēšanu uz 

nākamiem trīs gadiem vai darba attiecību laiku. 

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

telpu īri” 26.panta piekto daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj 

1. Pagarināt uz 3 gadiem vai darba attiecību laiku 2010.gada 20.oktobrī starp Priekuļu 

novada pašvaldību un […….] noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu. 

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

 

 

12. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […….] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

      Priekuļu novada dome izskata […….] 2013.gada 24.septembrī saņemto iesniegumu ( reģ. 

25.09. 2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar reģ. Nr. K -721) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu […….], personas kods […….], […….], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo, otro, trešo, ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 

11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.pantu, 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 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

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

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

 

13. 

Par nolikuma „Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu 

(ziņo: I.I.Fogele, izsakās: E.Latko, D.Kalniņa, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par nolikuma „Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem” 

apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmo daļu un Priekuļu novada 
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domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 2.oktobra (protokols Nr.12, p.2.) 

atzinumu  un 2013.gada 11.oktobra (protokols Nr.13, p.2.) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte 

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

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

1. Apstiprināt nolikumu „Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem”. (Nolikums 

pielikumā) 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra domes 

sēdē apstiprināto nolikumu „Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumiem”.  

 

 

14. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada pašvaldības 

nolikums”” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo 

noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie 

noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.pnata pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Priekuļu 

novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada pašvaldības 

nolikums””. (Noteikumi pielikumā) 

2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

15. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 "Par vienreizēju pabalstu 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: Ī Uldriķe, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo 

noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie 

noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.pnata pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj: 

3. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Priekuļu 

novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””. (Noteikumi pielikumā) 
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4. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

16. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 ”Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2010.gada 17.decembra Saistošajos noteikumos Nr.14 "Mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanas apmēru un maksāšanas kārtību 

noteikumi Priekuļu novadā"” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo 

noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie 

noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.pnata pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Priekuļu 

novada pašvaldības 2010.gada 17.decembra Saistošajos noteikumos Nr.14 "Mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanas apmēru un maksāšanas kārtību 

noteikumi Priekuļu novadā"”. 

2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

17. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Priekuļu novada 

pašvaldības nodevām”” izdošanu 
(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo 

noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie 

noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.pnata pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Priekuļu 

novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Priekuļu novada 

pašvaldības nodevām””. (Noteikumi pielikumā) 

2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

 

 

http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
http://priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/133-2010-nr-14-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-un-nodevas-par-dzivnieku-turesanas-apmeru-un-maksasanas-kartibu-noteikumi-priekulu-novada
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18. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16  „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2011.gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Priekuļu novadā”” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo 

noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie 

noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.pnata pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Priekuļu 

novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Priekuļu novadā””. (Noteikumi 

pielikumā) 

2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

19. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi”” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo 

noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie 

noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.pnata pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Priekuļu 

novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi””. (Noteikumi pielikumā)  

2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

20. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes lēmumos sakarā ar euro ieviešanu  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO ieviešanas kārtības likuma 6.pantu un 

31.pantu nosacījumiem praktiskajās vadlīnijās pārejas periodā (EIKL 31.pants) no latiem uz 

euro, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 
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Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

 

 

 

 

 

 

 



1. Apstiprināt grozījumus šādos Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumos: 

Normatīvais dokuments Datums Grozījumu punkts Lati (bez PVN) Euro (bez PVN) 

LĒMUMI     

Par līdzfinansējuma 

apmēru Cēsu pilsētas 

Mākslas skolas Priekuļu 

filiālē 

04.09.2012. 

Nr.14, p.3 

1.punktu Noteikt līdzfinansējuma apmēru 

Cēsu pilsētas Mākslas skolas Priekuļu filiālē Ls 6,00 

mēnesī 

 

6,00 

 

8.53 

Par ēdināšanas maksas 

noteikšanu Priekuļu 

novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

04.09.2012. 

Nr.14, p.2 

1.punkts Noteikt ar 2012.gada 1.oktobri 

Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēs šādu 

ēdināšanas maksu vienam izglītojamam dienā, 

iekļaujot trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, 

launags: 

1.1. 1-3 gadu vecumam –  Ls 1,15; 

1.2. 4-7 gadu vecumam – Ls 1,30; 

3.punkts Noteikt ar 2012.gada 1.oktobri 

Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 

maksu par pusdienām Ls 0,55 vienam darbiniekam. 

 

 

 

 

 

1,15 

1,30 

 

 

0,55 

 

 

 

 

 

1.64 

1.85 

 

 

0.78 

Maksas noteikšana par 

sniegtajiem 

pakalpojumiem Priekuļu 

novadā 

25.07.2013. 

Nr.10, p.4 

1.punkts hidrodinamiskās automašīnas M 

1217 izmantošana; 

Kanalizācijas izvešana ar hidrodinamisko 

automašīnu; 

Kanalizācijas izvešana ārpus Priekuļu ciema 

robežām; 

Iekrāvēja DEM 114.3T izmantošana; 

Zāles pļaušana; 

Zāles pļaušana ar trimmeri 

Līdz 31.12.2013. 

 

55,23  

14,09 par mucu 

0,41 par km 

 

17,26 par h 

0,013 par m2 

7,72 par h 

 

Par Saieta nama zāles 

nomas maksas 

noteikšanu 

07.02.2013. 

Nr.2, p.3 

Noteikt Saieta nama Cēsu prospektā 1 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā zāles 

nomas maksu 

16,39 par h 23.32 

Par siltumenerģijas 

maksas noteikšanu 

nekustamajam īpašumam 

11.10.2012. 

Nr.16, p.19 

Noteikt nekustamajam īpašumam Selekcijas 

ielā 6C ... siltumenerģijas maksu par 1MWh 

44,09 62.73 
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Selekcijas ielā 6C, 

Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā 

Par ceļu greiderēšanas 

pakalpojumu izmaksu 

noteikšanu  

28.06.2012. 

Nr.10, p.10 

Par vienu stundu; 

Par pārbrauciena 1 km 

37,32 

1,07 

53.10 

1.52 

Par malkas un 

zāģmateriālu realizācijas 

cenas noteikšanu 

Priekuļu novadā 

21.03.2013. 

Nr.4, p.15 

1.punkts Noteikt ar 2013.gada 1.apīli: 

Malkas realizācijas cenu par 1 m3 bez PVN; 

Zāģmateriālu realizācijas cenu par 1 m3 bez 

PVN 

 

14,69 

88,63 

 

20.90 

126.11 

Par pakalpojumu 

izmaksu noteikšanu ceļu 

attīrīšanai no sniega 

26.01.2012. 

Nr.2, p.13 

1.punkts Noteikt šādas ceļu attīrīšanas no 

sniega pakalpojumu izmaksas Priekuļu novadā 

2012.gadā 

Traktors MTZ 82 Belarus, Valtra; 

 

Greiders; 

 

Automašīna STEYER 

 

 

 

16,40 par h; 

6,67 par km; 

22,39 par h, 

9,11 par km; 

55,63 par h; 

4,72 par km 

 

 

 

23.34 

9.49 

31.86 

12.96 

79.15 

6.72 

Par Priekuļu novada 

pašvaldības un tās 

struktūrvienību sniegto 

pakalpojumu maksas 

noteikšanu 

30.06.2011. 

Nr.11, p.12 

1.punkts Kopēšana, printēšana, faksa 

pakalpojumi  

1.1. A4 formāta 1 lapa 

1.2. A4 formāta lapa no abām pusēm 

1.3. A3 formāta 1 lapa 

1.4. A3 formāta lapa no abām pusēm 

1.5. Melnbalta A4 formāta izdruka 1 lapa 

1.6. Melnbalta A4 formāta izdruka no abām 

pusēm 

1.7. Faksa nosūtīšana 1 lapa 

1.8. Faksa saņemšana 1 lapa 

2.punkts Izdruku veikšana uz plotera 

2.1. Melnbalti rasējumi, topogrāfija, 5% 

 

 

0,03 

0,05 

0,07 

0,09 

0,07 

0,09 

 

0,26 

0,13 

 

 

 

 

0.04 

0.07 

0.10 

0.13 

0.10 

0.13 

 

0.37 

0.18 
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pārklājums: 

A3 formāts 

A2 formāts 

A1 formāts 

A0 formāts 

2.2. Krāsaini rasējumi, topogrāfija, 5% 

pārklājums: 

A3 formāts 

A2 formāts 

A1 formāts 

A0 formāts 

2.3. Priekuļu novada teritorijas plānojums: 

Apraksta daļa sējuma veidā (apraksta 

materiāls ar pielikumiem 127 lapas-melnbalta 

izdruka, tematiskās kartes 28 gab., krāsainas 

izm.59x29cm 25gab., A4 -3gab) 

Apraksts daļa digitālā veidā (1CD, apraksts 

dok., tematiskās kartes, dgn. Datu ierakstīšana) 

Grafiskais materiāls izdrukātā veidā (krāsaina 

karte, 1:10000 (izm.106 cmx215cm) 

Grafiskais materiāls digitālā veidā (1CD, 

karte M 1:10000, dgn, datu ierakstīšana) 

3. Transporta pakalpojumi: 

3.1.. kravas automašīna STEYER 91 

Par 1 stundu 

Par 1km 

3.2. specmašīna GAZ 53-A 

Par 1 mucas izvešanu 

Par 1 km nobraukumu virs 3 km 

3.3. autobuss SETRA 

Par 1 stundu 

Par 1 km 

 

0,30 

0,50 

0,84 

1,20 

 

 

0,80 

1,30 

2,21 

3,00 

 

42,38 

 

 

 

8,48 

 

8,48 

 

4,26 

4,26 

 

 

9,33 

0,41 

 

9,90 

0,27 

 

11,92 

0,55 

 

0.42 

0.71 

1.20 

1.71 

 

 

1.13 

1.85 

3.14 

4.27 

 

60.30 

 

 

 

12.07 

 

12.07 

 

6.06 

 

 

 

10.88 

0.48 

 

11.55 

0.31 

 

13.90 

0.64 
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3.4. autobuss Mercedes Benz 

Par 1 stundu 

Par 1 km 

3.5. autobuss Ford Transit 

Par 1 stundu 

Par 1 km 

 

5,86 

0,41 

 

4,72 

0,18 

 

6.59 

0.48 

 

5.50 

0.21 

Par Priekuļu novada 

kultūras namu telpu 

nomas maksas 

apstiprināšanu 

30.06.2011. 

Nr.11  

Noteikt ar 2011.gada 01.jūliju šādu Priekuļu 

novada kultūras namu telpu nomas maksu: 

1.Mārsnēnu tautas nams 

2.Liepas kultūras nams 

3.Priekuļu kultūras nams 

Par stundu  

 

4,54 

10,29 

12,52 

 

 

6.46 

14.64 

17.81 

Liepas pagasta dzīvokļu 

komunālās saimniecības 

iesnieguma izskatīšana 

par pakalpojumu maksas 

noteikšanu Priekuļu 

novada Liepas un 

Mārsnēnu pagastā 

10.03.2011. 

Nr.4, p.13 

Ar 2011.gada 01.aprīli apstiprināt sekojošus 

maksas pakalpojumus Priekuļu novada Liepas un 

Mārsnēnu pagastā: 

1.Par automobiļa VW LT35 valsts 

reģistrācijas Nr.HA8875 izmantošanu, pamatojoties 

uz pakalpojuma ņēmēja rakstisku iesniegumu Liepas 

pagasta pārvaldei: 

Juridiskām un fiziskām personām 

2. Par cauruļvadu sanitārtehniķa 

pakalpojumiem 

 

 

 

3. Par galdnieka pakalpojumiem 

 

 

 

 

4. Par apgaismes elektriķa pakalpojumiem 
 

 

 

 

0,28 par km un 

3,17 par 1 stundu 

 

 

 

3,00 par vienu 

darba stundu, bez 

transporta 

pakalpojuma 

izmaksām 

2,06 par 1 darba 

stundu ,bez 

transporta 

pakalpojuma 

izmaksām 

2,79 par 1 darba 

stundu, bez 

transporta 

 

 

 

0.40 

4.51 

 

 

 

4.27 

 

 

 

 

2.93 

 

 

 

 

3.97 
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pakalpojuma 

izmaksām  

Par telpu īres maksas 

noteikšanu Raiņa ielā 8, 

Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā 

10.03.2011. 

Nr.4, p.12 

Īres maksu: 

Mazā zāle (30 vietas) darba dienās un darba 

laikā 

Mazā zāle (30 vietas) darba dienās ārpus 

darba laika un brīvdienās 

Lielā zāle (70 vietas) darba dienās un darba 

laikā 

Lielā zāle (70 vietas) darba dienās ārpus 

darba laika un brīvdienās 

Stunda 

5,00 

 

7,00 

 

8,00 

 

10,00 
 

 

7.11 

 

9.96 

 

11.38 

 

14.22 
 

Par maksas 

apstiprināšanu 

sludinājumu un reklāmas 

izvietošanai 

informatīvajā izdevumā 

„Priekuļu novada vēstis” 

15.04.2010. 

Nr.7, p.2 

 

Melnbaltā reklāma 

Reklāmrakstiem 

Maksa par 1 cm2 

0,25 

0,10 
 

 

0.35 

0.14 

Par maksas noteikšanu 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

pakalpojumiem 

11.03.2010. 

Nr.5, p.3 

1.Priekuļu novada Priekuļu pagastā: 

1.1. daudzdzīvokļu mājās, privatizētās 

dzīvokļu mājās, pašvaldības, valsts un budžeta 

iestādēs, uzņēmumos 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. individuālās dzīvojamās mājās 

 

 

 

0,452 par 1m3 

ūdens; 0,619 par 1 

m3 notekūdeņu 

aizvadīšanu un 

attīrīšanu pēc 

ūdensskaitītāju 

rādījumiem vai pēc 

apstiprinātajām 

normām 4,50 m3 

mēnesī vienam 

iedzīvotājam;  

0,452 par 1m3 

ūdens, 0,619 par 1 

m3 notekūdeņu 

aizvadīšanu un 

0.64 

0.88 

 

 

 

 

 

 

6.40 

 

 

0.64 

0.88 
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1.3. jaunceļamās un remontējamās mājās 

 

 

 

 

 

 

 

2. Priekuļu novada Dukuru ciematā: 

2.1. daudzdzīvokļu mājās, privatizētās 

dzīvokļu mājās, uzņēmumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. individuālās dzīvojamās mājās 

attīrīšanu pēc 

ūdensskaitītāja 

rādījumiem vai 

apstiprinātājām 

normām 12,8 m3 

ūdens un 7,2 m3 

kanalizācijas 

notekūdeņu 

aizvadīšanu mēnesī 

vienam 

iedzīvotājam 

0,452 par 1 m3 

ūdens, 0,619 par 1 

m3 notekūdeņu 

aizvadīšanu un 

attīrīšanu pēc 

ūdensskaitītāja 

rādījumiem. Ja nav 

skaitītāja 14,00  

 

0,452 par 1 m3 

ūdens, 0,452 par 1 

m3 notekūdeņu 

aizvadīšanu un 

attīrīšanu pēc 

ūdensskaitītāju 

rādījumiem vai pēc 

apstiprinātajām 

normām 4,50 m3 

mēnesī vienam 

iedzīvotājam 

0,452 par 1 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.64 

0.88 

 

 

 

 

 

19.92 

 

0.64 

0.64 

 

 

 

 

 

 

6.40 

 

 

0.64 
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2.3. jaunceļamās un remontējamās mājās 

 

 

 

 

 

 

 

3. Priekuļu novada Veselavas pagastā: 

3.1. Par auksto ūdeni privātās dzīvojamās 

mājās, privatizētās daudzdzīvokļu mājās, 

pašvaldības, valsts un budžeta iestādēs par 1 m3 

3.2. par kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanu 

un attīrīšanu privātās dzīvojamās mājās, privatizētās 

daudzdzīvokļu mājās, pašvaldības, valsts un budžeta 

iestādēs par 1 m3 

4. Priekuļu novada Liepas pagastā: 

4.1. par auksto ūdeni daudzdzīvokļu 

ūdens, 0,452 par 1 

m3 notekūdeņu 

aizvadīšanu un 

attīrīšanu pēc 

ūdensskaitītāja 

rādījumiem vai 

apstiprinātajām 

normām 12,8 m3 

ūdens un 7,2 m3 

kanalizācijas 

notekūdeņu 

aizvadīšanu mēnesī 

vienam 

iedzīvotājam 

0,452 par 1 m3 

ūdens, 0,452 par 1 

m3 notekūdeņu 

aizvadīšanu un 

attīrīšanu pēc 

ūdensskaitītāja 

rādījumiem. Ja nav 

skaitītāja 14,00  

 

0,545 

 

 

0,391 

 

 

 

 

0,63  

0.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.64 

0.64 

 

 

 

 

 

19.92 

 

0.78 

 

 

0.56 

 

 

 

 

0.90 



20 

 

dzīvojamās mājās un privātmājās ar skaitītāju par 1 

m
3
 

4.2. par auksto ūdeni vienam iedzīvotājam 

mēnesī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās bez 

skaitītāja  

4.4. par auksto ūdeni privātmājās bez 

skaitītāja vienam iedzīvotājam mēnesī 

4.5.par auksto ūdeni  vienam iedzīvotājam 

mēnesī, ja pilnībā pārtraukta ūdens padeve 

4.6. par auksto ūdeni daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājā „Sarkaņos”, ja ir uzstādīti aukstā 

ūdens skaitītāji par 1m
3
 

4.7. par auksto ūdeni vienam iedzīvotājam 

mēnesī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās „Sarkaņos” 

1,3,5,6,7, ja nav uzstādīti aukstā ūdens skaitītāji  

4.8. par auksto ūdeni vienam iedzīvotājam 

mēnesī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās „Sarkaņos” 

2,4, ja izmanto brīvkrānu 

4.9. par auksto ūdeni vienam iedzīvotājam 

mēnesī privātmājā „Siliņos” 

4.10. kanalizācijas maksa daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās un privātmājās ar ūdens skaitītāju 

par 1 m
3
 

4.11. kanalizācijas maksa vienam 

iedzīvotājam mēnesī daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās un privātmājās bez skaitītāja  

4.12. par kanalizāciju vienam iedzīvotājam 

mēnesī, ja pilnībā pārtraukta ūdens padeve 

4.13. kanalizācijas maksa „Sarkaņos” , ja ir 

uzstādīti aukstā ūdens skaitītāji par 1m
3
 

 4.14. kanalizācijas maksa vienam 

iedzīvotājam mēnesī daudzdzīvokļu dzīvojamās 

 

 

3,44  

 

 

6,88  

 

0,47  

 

0,67  

 

 

1,21  

 

 

0,60  

 

 

0,08  

 

0,70  

 

 

3,82  

 

 

0,53  

 

0,75  

 

1,35  

 

 

 

4.89 

 

 

9.79 

 

0.67 

 

0.95 

 

 

1.72 

 

 

0.85 

 

 

0.11 

 

1.00 

 

 

5.44 

 

 

0.75 

 

1.07 

 

1.92 
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mājās „Sarkaņos” 1,3,5,6,7 bez ūdens skaitītāja 

 4.15. kanalizācijas maksa vienam 

iedzīvotājam mēnesī daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās „Sarkaņos” 2,4 , ja izmanto brīvkrānu 

5. 5. Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā: 

5.1. par auksto ūdeni mājās ar skaitītāju par 1 

m
3
 

5.2. kanalizācijas maksa ar aukstā ūdens 

skaitītāju par 1 m
3
 

6. Apstiprināt SIA „Vinda” noteiktās un 

regulatora apstiprinātās aukstā ūdens un kanalizācijas  

pakalpojuma maksas Jāņmuižas ciematā 

6.1. par auksto ūdeni par 1 m3 

6.2. par kanalizāciju par 1 m3 

 

0,68 

 

 

 

0,52  

 

0,61  

 

 

 

 

0,50 

0,50 

 

0.97 

 

 

 

0.74 

 

0.87 

 

 

 

 

0.71 

0.71 

Par maksas 

apstiprināšanu zāles 

pļaušanas 

pakalpojumiem 

18.02.2010. 

Nr.3, p.10 

1.punkts  

Apstiprināt šādu maksu par zāles pļaušanas 

pakalpojumiem par 1 ha: 

Ar Belarus 920 (ar smalcinātāju) 

Ar Kioti CK-30 frontālo rotējošo pļaujmašīnu 

Ar T-25 rotējošo pļaujmašīnu 

 

 

 

27,27 

24,68 

20,66 

 

 

 

38.80 

35.11 

29.40 

Par santehniķa 

pakalpojuma maksas 

noteikšanu 

14.05.2009. 

Nr.8, p.9 

1.punkts  

Noteikt maksu par santehniķa sniegtajiem 

pakalpojumiem Priekuļu ciema teritorijā par vienu 

stundu 

 

4,25 

 

6.05 

Maksa par Priekuļu 

novada dzimtsarakstu 

nodaļas sniegtajiem 

pakalpojumiem 

25.10.2012. 

Nr.17, p.23 

1. punkts 

Maksa par saņemto pakalpojumu veicama 

pirms tā izmantošanas pašvaldības kasē (Liepas 

pagastam) vai tieši pie Dzimtsarakstu nodaļ(as)ā 

vadītājas, vai ar pārskaitījumu Priekuļu novada 

pašvaldības kontā. 

2.punkts 

Dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus 
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pakalpojumus par maksu, ieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli: 

Svinīga, literāli muzikāli noformēta Laulības 

ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās; 

Kāzu jubileju un cita svinīga literāli muzikāli 

noformēta ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās: 

Individuāla ceremonija; 

Grupu ceremonija – no katra pāra (vai 

gaviļnieka); 

Šampanieša zāles izmantošana; 

Veselavas muižas mazās zāles izmantošana 

 

 

15,00 

 

 

 

20,00 

10,00 

 

5,00 

30,00 

 

 

21,34 

 

 

 

28,45 

14,22 

 

7,11 

42,68 

Par maksas 

apstiprināšanu zāles 

pļaušanas 

pakalpojumiem 

20.05.2010. 

Nr.9, p.14 

1.punkts 

Papildināt Priekuļu novada domes 

17.02.2010. sēdes Nr.3 lēmumu Nr.10 „ Par maksas 

apstiprināšanu zāles pļaušanas pakalpojumiem” ar 

apakšpunktiem: 

1.4. Traktors T-40 ar rotējošo pļaujmašīnu 

par 1 ha; 

1.5. Zāles pļāvējs Husqvarna XTH 200 

TWIN par 1 stundu. 

 

 

 

 

 

27,27  

 

2,50  

 

 

 

 

 

38.80 

 

3.56 

Par pakalpojumu maksas 

noteikšanu Priekuļu 

novada Liepas un 

Mārsnēnu pagastos 

10.03.2011. 

Nr.4, p.13 

1.punkts 

Par automobiļa VW LT35, valsts Nr.HA 

8875, izmantošanu fiziskām un juridiskām personām. 

 

 

2.punkts 

Par cauruļvadu sanitārtehniķa pakalpojumiem 

par 1 darba stundu bez transporta pakalpojuma 

izmaksām. 

3.punkts 

Par galdnieka pakalpojumiem par 1 darba 

stundu bez transporta pakalpojuma izmaksām. 

0,28 par 1 (vienu) 

nobraukto 

kilometru un 3.17 

par 1 (vienu) 

stundu. 

 

3,00  

 

 

 

2,06  

 

0.40 

 

4.51 

 

 

 

4.27 

 

 

 

2.93 
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4.punkts 

Par elektriķa pakalpojumiem par 1 darba 

stundu bez transporta pakalpojuma izmaksām. 

 

 

2,79  
 

3.97 

Par maksas noteikšanu 

Veselavas muižas 

apskatei gida pavadībā 

20.05.2010. 

Nr.9, p.7 

Noteikt šādas maksas par Veselavas muižas 

apskati gida pavadībā:  

pieaugušajiem  

pensionāriem un invalīdiem  

skolēniem, studentiem 

 

 

1,00 

0,50 

0,25 

 

 

1.42 

0.71 

0.35 

Par diennakts maksas 

noteikšanu pašvaldības 

viesnīcām 

Liepas pagasta 

padomes 

19.02.2004. 

Nr.04 

1.punkts 

Par uzturēšanos pašvaldības dienesta 

viesnīcās Pāvila Rozīša ielā 6 dz.11 un Maija ielā 4 

dz.55 par vienu diennakti. 

2.punkts 

Par uzturēšanos pašvaldības dienesta 

viesnīcās Maija ielā 4 dz.48 par vienu diennakti. 

 

3.50  

 

 

 

5.00  

 

4.98 

 

 

 

7.11 

Par traktora T-40 

pakalpojumu sniegšanu 

un to izmaksām 

Liepas pagasta 

padomes 

19.02.2004. 

Nr.04 

1.punkts 

Par traktora T-40 pakalpojumu sniegšanu par 

vienu stundu, aprēķinos piemērojot koeficientu 1,4 

juridiskām personām. 

2.punkts 

Par traktora T-40 pakalpojumu sniegšanu par 

vienu stundu, bez koeficienta piemērošanas fiziskām 

personām. 

 

5,70  

 

 

 

5,70  
 

 

8.11 

 

 

 

8.11 

 

 2.Noteikt, ka grozījumi lēmumos stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 



 

21. 

Par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: A.Rancāns) 

 

Dome izskata jautājumu par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu. 

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

27.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 

„Par Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam” un Eduarda Veidenbauma 

literārās prēmijas nolikumu (apstiprināts 23.05.2013. domes sēdē, protokols Nr.7,p.43), atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj: 

1.Piešķirt 2013.gadā Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas laureāta goda nosaukumu 

rakstniecei Ingunai BAUEREI par grāmatu „Piedod, Karolīna”. 

2. Prēmēt I.Baueri ar balvu naudas izteiksmē Ls 400,00 (četri simti 00 santīmi) (EUR 

569.15)  apmērā no Liepas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

 

22. 

Par Jauniešu domes izveidi Priekuļu novadā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Dome izskata  jautājumu par Jauniešu domes izveidi Priekuļu novadā. 

Domes deputāte, Izglītības, kultūras  un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Stapulone 

informē, ka komiteja 2013.gada 11.oktobra sēdē izskatīja minēto jautājumu un atbalstīja 

Jaunatnes lietu speciālistes L.Vecgailes ideju izveidot Jauniešu domi, lai jaunieši varētu 

piedalīties ar savām idejām novada attīstībā un būtu kā saikne starp novada izglītības iestādēm. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu un Priekuļu 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 11.oktobra (protokols Nr.13, 

p.1.) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Piekrist izveidot Jauniešu domi Priekuļu novadā. 

 

 

23. 

Par jauna nosaukuma un adreses – „Kalna Baloži”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […….], deklarētā dzīvesvieta […….], Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, kuru, pamatojoties uz pilnvaru, pārstāv […….], dzīvojošs […….], 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 2013.gada 14.oktobra iesniegumu 

(reģ. 14.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-767) par jaunu nosaukumu apstiprināšanu 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu […….] Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

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

apzīmējumu […….], sastāvošam no zemes gabala (6.420ha), apstiprināt jaunu nosaukumu 

„Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. Ēkām un būvei uz zemes gabala piešķirt 

jaunu adresi „Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads. 

2. Nekustamajam īpašumam „Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, noteikt 

gabala lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme (0101). 

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

 

 

24. 

Par finansiālu atbalstu Ozolu Goda sardzes izveidei Likteņdārzā 
(ziņo: M.Juzupa, izsakās: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrības 

2013.gada 7.oktobra vēstuli Nr.29 (reģ.07.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1382) un 

nodibinājuma „Kokneses fonds” 2013.gada 5.jūlija aicinājumu (reģ.08.07.2013. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.1000) pašvaldībām atbalstīt Ozolu Goda sardzes izveidi Likteņdārzā.  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba informē, ka minētais iesniegums 

izskatīts Finanšu komitejas 2013.gada 17.oktobra sēdē un sniegts atzinums piešķirt Ls 100,00. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Finanšu komitejas 

2013.gada 17.oktobra (protokols Nr.8 ) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

Finansiāli atbalstīt Ozolu Goda sardzes izveidi Likteņdārzā, pārskaitot Ls 100,00  (EUR 

142,29) nodibinājumam „Kokneses fonds”, […….] 

 

 

25. 

Par jauna nosaukuma – Apses iela, Dukuros, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu, par nosaukuma 

apstiprināšanu zemes vienībai (kad.apz.[…….]), uz kuras ir izbūvēta Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esoša iela Dukuru ciemā.  

 Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

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

 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

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

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

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Priekuļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

[…….], sastāvošam no zemes gabala (0.19ha), apstiprināt jaunu nosaukumu Apses iela, 

Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nekustamajam īpašumam Apses iela, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

noteikt gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (1101). 

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

4201. 

 

  

26. 

Par jauna nosaukuma – Dīķu iela, Jāņmuižā, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu, par nosaukuma 

apstiprināšanu zemes vienībai (kad.apz.[…….]), uz kuras ir izbūvēta Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esoša iela Jāņmuižas ciemā.  

 Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

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

 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  un Ministru 

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

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

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Priekuļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

[…….], sastāvošam no zemes gabala (0.02ha), apstiprināt jaunu nosaukumu Dīķu iela, Jāņmuižā, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nekustamajam īpašumam Dīķu iela, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

noteikt gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (1101). 

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

4201. 

  

 

27. 

Par jauna nosaukuma – Knēžu iela, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: V.Dambe, D.Kalniņa, E.Latko, M.Juzupa) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu, par nosaukuma 

apstiprināšanu zemes vienībai (kad.apz.[…….]), uz kuras ir izbūvēta Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esoša iela Priekuļu ciemā.  

 Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 



27 

 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

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

 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  un Ministru 

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

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

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, 

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

Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Guntars Zicāns), Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Priekuļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

[…….], sastāvošam no zemes gabala (0.17ha), apstiprināt jaunu nosaukumu Knēžu iela, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nekustamajam īpašumam Knēžu iela, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

noteikt gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (1101). 

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

4201. 

 

28. 

Par jauna nosaukuma – Liepu iela, Dukuros, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu, par nosaukuma 

apstiprināšanu zemes vienībai (kad.apz.[…….]), uz kuras ir izbūvēta Priekuļu novada 

pašvaldības bilancē esoša iela Dukuru ciemā.  

 Priekuļu novada dome konstatē sekojošo: 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes 

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

 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

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

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

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

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

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

novada dome nolemj 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Priekuļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

[…….], sastāvošam no zemes gabala (0.12ha), apstiprināt jaunu nosaukumu Liepu iela, Dukuros, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Nekustamajam īpašumam Liepu iela, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

noteikt gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (1101); 

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

4201. 
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29. 

Par zemes gabalu Priekuļu novada 

Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

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

valsts zemes rezerves fonda tās piekritību pašvaldībai. 

 

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

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

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojumi ir pārapstiprināts novada domes 

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

 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro 

daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otro daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

vienību saraksts pielikumā. 

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

4201. 

 

30. 

Par īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu piedziņu  
(ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu 

piedziņu. 

Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa informē par kritisko situāciju Priekuļu novadā 

saistībā ar iedzīvotāju komunālo maksājumu parādiem, parādu piedziņas iespējām un par SIA 

„„Konsultatīvā sabiedrība „Conventus””  piedāvājumu veikt minēto parādu piedziņu. 

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

21.panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, 

2013.gada 17.oktobra Finanšu komitejas un Tautsaimniecības komitejas apvienotās sēdes 

(protokols Nr.7/9) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”” līgumu 

pašvaldības uzdevumā veikt īres, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu  

parādu piedziņu Priekuļu novadā. 

2. Pilnvarot Priekuļu novada domes priekšsēdētāju M.Juzupa parakstīt līgumu ar SIA 

„Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”” . 

 

Sēdi beidz plkst.16.15  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


