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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 

 

2015.gada 23.novembrī         Nr.15 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Informācija par iesniegtajiem Priekuļu novada prezentmateriālu priekšlikumiem.  

2. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem Priekuļu 

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

2015.gadam”” izdošanu. 

3. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu atstāšanu spēkā V.L.un J.L. 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.S. 

6. Par jaunas adreses „SL.TP.-2097 Mārsnēni”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

7. Par platības precizēšanu zemes vienībai „Ziedoņi”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

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

9. Ē.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”AMBERWAY”. 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”FORTIDER”. 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”MELNĀ DZLNA J.SKRABEĻA 

UZŅĒMUMS”. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”CERTA”. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”IJA”. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”TAUTAS TRANSPORTS”. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”WARSS. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”NELSS” 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”ARG SERVISS”. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana SIA”ARMORUM”. 

20. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.B. 

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

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

23. Par pašvaldības īpašuma Meistaru ielā 5, Jāņmuižā,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

24. Par nekustamā īpašuma „Pašvaldības ceļš Tautas nams – Upītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu. 
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Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane 

 

Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone   – juriste; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Sandra Mizga   – dzīvesvieta deklarēšanas speciāliste; 

Ineta Eberharde  – galvenā nodokļu speciāliste; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs. 

 

Uzaicināti: 

V.L.    – deklarētā dzīvesvieta „adrese; 

V.L.    – deklarētā dzīvesvieta „adrese;  

J.L.    – deklarētā dzīvesvieta „adrese. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

25. Par adreses apstiprināšanu ēkām un būvēm nekustamajā īpašumā „Mežābeles”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”. 

26. Par adreses apstiprināšanu būvēm nekustamajā īpašumā „Vīstuči”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”. 

27. Par nekustamā īpašuma „Ozolaine”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

28. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Gala Spāriņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

29. Par autoceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā. 

30. SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu. 

31. SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu. 

32. G.O. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

33. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no D.B.. 

34. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.C. 

35. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.D. 

36. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no E.G. 

37. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.Ī. 

38. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.J. 

39. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.J. 

40. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.L.K. 

41. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Č.K. 

42. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no L.K. 

43. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no E.K. 

44. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.K. 
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45. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no N.M. 

46. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.M. 

47. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no N.O. 

48. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.P. 

49. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.S. 

50. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „nosaukums” 

51. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.S. 

52. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no K.S. 

53. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.S. 

54. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA  „nosaukums” 

55. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no L.S. 

56. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Z.Z. 

57. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no z/s „nosaukums”. 

58. Par pašvaldības īpašuma Meistaru ielā 7, Jāņmuižā,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 

38., 29., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. un 

58.darba kārtības jautājumu. 

 

1. 

Informācija par iesniegtajiem Priekuļu novada prezentmateriālu priekšlikumiem. 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: J.Levitass, G.Zicāns, A.Caars, D.Sloka, J.Mičulis, M.Baltiņš, E.Latko, 

E.Stapulone, G.Sabulis, S.Orehova, D.Kalniņa, A.Tīdemanis, A.Kalnietis, J.Sukaruks, 

M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāja V.Lapsele informē, ka novada pašvaldība 

aicināja vietējos novada amatniekus, mājražotājus un citus interesentus līdz 20.novembrim 

iesniegt idejas un priekšlikumus par Priekuļu novada suvenīra – reprezentācijas materiāla 

izveidi. Suvenīra izveides priekšlikums radās ar mērķi atbalstīt vietējos uzņēmējus, noslēdzot 

kopīgu sadarbības līgumu. 

Suvenīram jābūt izveidotam tā, lai apliecinātu Priekuļu novada identitāti. Tam jābūt 

noformētam ar novada tēlam atbilstošu attēlu vai simboliku un jāizmanto uzraksts „Priekuļu 

novads”.  

V.Lapsele sniedz īsu aprakstu par katru iesniegto darbu un iespējamo piedāvājuma cenu. 

Deputāti,  izvērtējot katru iesniegto darbu, par labāko atzina veselavieša Imanta Dauksta 

bišu produkcijas komplektu, kurā ietilpst medus un ziedputekšņu burciņu komplekts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 



4 

 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra Saistošo noteikumu Nr.11 „Par 

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

novada budžetu 2015.gadam” izdošanu  

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

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 2015.gadam”. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

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

domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra (protokols Nr.13) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 „Par grozījumiem 

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

2015.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. 

 

 

3. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.P., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2015.gada 

2.novembra iesniegumu (reģ. 03.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-1157) ar lūgumu 

sniegt braukšanas maksas atvieglojumus viņa dēlam Ē.P. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Ē.P., dzimis „datums”, deklarētā 

dzīvesvieta - „adrese”, 2015./2016.m.g. mācās Valmieras 2.vidusskolas 10.klasē, apgūst 

izglītības programmu ar kodu 31011021, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 31011021 (vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma) apguvi. 

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 “Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos” 11.p. nosaka, ka, ja novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās 

pamatizglītības iestādes (1.–9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–

12.klase), ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem šo izglītības iestāžu izglītojamiem ir tiesības 

saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību 

gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, kura atrodas cita novada vai 

republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko 

transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā vai sabiedrisko 

transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā. 

Ar 2016.gada 1.janvāri stājas spēkā Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi 

Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”, kuru 9.p. noteiks, ka ārpus pilsētas teritorijas 

dzīvojošiem izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās 

pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. 
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klase), uzrādot kontrolei skolēna apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības 

saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem 

mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas 

pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko 

transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko 

transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

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

4.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, Ministru 

kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr. 872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 11.p. un Ministru 

kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir 

tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.p., Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra (protokols Nr.13) lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 2015./2016. mācību gadā 

Liepas pagastā dzīvojošam izglītojamam Ē.P., deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, maršrutā Liepa – 

Valmiera – Liepa.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba. 

 
 

4. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu atstāšanu spēkā V.L. un J.L. 

(ziņo: S.Mizga, izsakās: V.Lapiņa, . E.Latko, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata 2015.gada 14. septembrī saņemto V.L. iesniegumu ar 

lūgumu anulēt ziņas par V.L., „personas kods”, un J.L., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu 

„adrese”.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 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, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra 

noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, 

PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atstāt spēkā ziņas par V.L., „personas kods”, un J.L., „personas kods”, deklarēto 

dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 

speciāliste S. Mizga. 

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

 

 

 

 

 

 
 

5. 
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Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.S. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 
         Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza dzīvokļa „adrese”, Priekuļu novads, īpašnieka D. P., 

„personas kods”, pilnvarotā persona – Ļ.N., „personas kods”, (reģistrēts 01.10.2015. Liepas 

pagasta pārvaldē ar Nr.173/1-2) par I.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 – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Anulēt I.S., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

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

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

 

 

6. 

Par jaunas adreses „SL.TP.-2097 Mārsnēni”, 

Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata AS „Latvenergo”, juridiskā adrese Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, 

2015.gada 2.novembra rakstu Nr.01VD00-13/5738 (reģ. 04.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.2139) par jaunas adreses apstiprināšanu transformatoru apakšstacijas ēkai, kura atrodas uz 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Pagastnams”, Mārsnēnos, 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”, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Transformatoru apakšstacijas „TP-2097 Mārsnēni” ēkai („kadastra apzīmējumu”), kas 

atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala „Pagastnams”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu adresi: „SL.TP.-2097 Mārsnēni”, 

Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

 

 

 

 

 

 

7. 
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Par platības precizēšanu zemes vienībai 

„Ziedoņi”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2015.gada 6.novembra vēstuli  

Nr.2-13-V/2960 (reģ. 09.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2169) par nepieciešamību 

precizēt platību zemes vienībai „Ziedoņi”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra 

apzīmējumu”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Zemes vienības „Ziedoņi” („kadastra apzīmējumu”), Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, platība ir noteikta 2.36ha. 

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

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

 

8. 

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

(ziņo: I,Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.B. 2015.gada 4.novembra iesniegumu (reģ. 04.11.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1164) un I.O. 2015.gada 4.novembra iesniegumu (reģ. 

04.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.O-1163) par Priekuļu novada pašvaldībai 

piederošā zemes gabala, ar „kadastra Nr.”, nomu zirgu ganīšanai.  

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

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

noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.p., atklāti balsojot, 

PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:     

1. Iznomāt L.B. un I.O.  Priekuļu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu, „kadastra 

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

2. Noteikt nomas līguma termiņu - viens gads. 

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

mazāk kā 28 euro gadā. 

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

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

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

paziņošanas dienas L.B. un I.O. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

9. 
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Ē.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata Ē.B., „personas kods”, 2015.gada                                                                                                                                                                                                                                                                    

27.oktobra iesniegumu (reģ.23.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā) par zemes nomas līguma 

slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

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

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.p., atklāti balsojot, PAR -15 

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

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

Elija Latko, Māris Baltiņš, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Iznomāt Ē.B. pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Strazdiņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, 1/2 domājamo daļu. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

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

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

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

paziņošanas dienas Ē.B. 

8. Lēmumu nosūtīt Ē.B.  uz adresi – „adrese”. 

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

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

 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „AMBERWAY” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „AMBERWAY”, reģistrācijas 

Nr.44103035596, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 02.10.2014. lēmumu SIA 

„AMBERWAY” izslēgts no uzņēmumu komercreģistra;  

2. SIA „AMBERWAY” laika posmā no 15.11.2010. ir izveidojies nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds EUR 185.22 (viens simts astoņdesmit pieci euro 22 centi) un 

nokavējuma nauda EUR169.84(viens simts sešdesmit deviņi euro 84 centi) par 

nekustamo īpašumu  -  ēkām „Saulrīti”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.”.  
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 

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 informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 
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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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA „AMBERWAY”, reģistrācijas Nr.44103035596, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 185.22 (viens simts astoņdesmit pieci euro 22 centi) un nokavējuma naudu 

EUR169.84(viens simts sešdesmit deviņi euro 84 centi) par nekustamo īpašumu  -  ēkām 

„Saulrīti”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”.  
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. 

 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „FORTIDER” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „FORTIDER", reģistrācijas 

Nr.44103053125, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 21.04.2015.lēmumu SIA " FORTIDER" 

izslēgts no uzņēmumu komercreģistra; 

2. SIA " FORTIDER" laika posmā no 15.02.2012. līdz 17.11.2014.. ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 321.59 (trīs simti divdesmit viens euro 59 

centi) un nokavējuma nauda EUR 127.64(viens simts divdesmit septiņi euro 64 centi) 

par nekustamo īpašumu  -  ēkas  Ozolu gatve 2-31, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.”. 

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 

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 informāciju 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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA „FORTIDER", reģistrācijas Nr.44103053125,nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 321.59 (trīs simti divdesmit viens euro 59 centi) un nokavējuma naudu  EUR 

127.64 (viens simts divdesmit septiņi euro 64 centi) par nekustamo īpašumu  -  ēkas  Ozolu gatve 

2-31, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

http://www.priekuli.lv/
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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. 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „MELNĀ DZILNA J.SKRABEĻA 

UZŅĒMUMS” 

(ziņo: I,Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „MELNĀ DZILNA J.SKRABEĻA 

AMATNIECĪBAS UZŅĒMUMS”, reģistrācijas Nr. 44102017112, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. 30.03.2009. Cēsu rajona tiesa SIA „MELNĀ DZILNA J.SKRABEĻA 

AMATNIECĪBAS UZŅĒMUMS” pasludināja maksātnespējas procesu; 

2. 31.07.2013. Cēsu rajona tiesa SIA „MELNĀ DZILNA J.SKRABEĻA 

AMATNIECĪBAS UZŅĒMUMS” pabeidza  bankrota procedūra; 

3. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 10.02.2014.lēmumu SIA „MELNĀ 

DZILNA J.SKRABEĻA AMATNIECĪBAS UZŅĒMUMS” izslēgts no uzņēmumu 

komercreģistra;  

4. SIA „MELNĀ DZILNA J.SKRABEĻA AMATNIECĪBAS UZŅĒMUMS” laika 

posmā no 15.05.2008. līdz 15.08.2012. ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds EUR 9.69 (deviņi euro 69 centi) un nokavējuma nauda EUR 7.30 (septiņi euro 

30 centi) par nekustamo īpašumu  - zemi Muižas iela 17, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, „kadastra Nr.”; 

5. SIA „MELNĀ DZILNA J.SKRABEĻA AMATNIECĪBAS UZŅĒMUMS” laika 

posmā no 31.03.2009. līdz 15.085.2012. ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds EUR 307.40 (trīs simti septiņi euro 40 centi) un nokavējuma nauda EUR 

246.25 (divi simti četrdesmit seši euro 25 centi) par nekustamo īpašumu  - ēkām 

Muižas iela 17, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

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 

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 informāciju 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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA „MELNĀ DZILNA J.SKRABEĻA AMATNIECĪBAS UZŅĒMUMS”, 

reģistrācijas Nr. 44102017112, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 9.69 (deviņi euro 69 

http://www.priekuli.lv/


11 

 

centi) un nokavējuma nauda EUR 7.30 (septiņi euro 30 centi) par nekustamo īpašumu  - zemi 

Muižas iela 17, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

2. Dzēst SIA „MELNĀ DZILNA J.SKRABEĻA AMATNIECĪBAS UZŅĒMUMS”, 

reģistrācijas Nr. 44102017112, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 307.40 (trīs simti 

septiņi euro 40 centi) un nokavējuma naudu 246.25 (divi simti četrdesmit seši euro 25 centi) par 

nekustamo īpašumu  - ēkām Muižas iela 17, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.” 

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

nodokļa parāda dzēšanu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „CERTA” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA "CERTA", reģistrācijas 

Nr.47403001327, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 08.01.2014.lēmumu SIA "CERTA" 

izslēgts no uzņēmumu komercreģistra;  

2. SIA "CERTA" laika posmā no 15.08.2011. līdz 02.04.2013. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 189.57 (viens simts astoņdesmit deviņi  euro 57 centi) 

un nokavējuma nauda EUR 107.01 (viens simts septiņi euro 01 centi) par nekustamo 

īpašumu  -  zeme  Izmēģinātāju iela 1D, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.”; 

3. SIA „CERTA" laika posmā no 15.08.2011. līdz 02.04.2013. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 192.81 (viens simts deviņdesmit divi euro 81 cents) un 

nokavējuma nauda EUR 102.37  (viens simts divi  euro 37 centi) par nekustamo 

īpašumu  -  ēkas  Izmēģinātāju iela 1D, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”. 

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 

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 informāciju 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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA "CERTA", reģistrācijas Nr.47403001327, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 189.57 (viens simts astoņdesmit deviņi  euro 57 centi) un nokavējuma naudu EUR 
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107.01 (viens simts septiņi euro 01 centi) par nekustamo īpašumu  -  zeme  Izmēģinātāju iela 1D, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

2. Dzēst SIA "CERTA", reģistrācijas Nr.47403001327, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 192.81 (viens simts deviņdesmit divi euro 81 cents) un nokavējuma nauda EUR 

102.37 (viens simts divi euro 37 centi) par nekustamo īpašumu  -  ēkas  Izmēģinātāju iela 1D, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”. 

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

nodokļa parāda dzēšanu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „IJA” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA "IJA", reģistrācijas Nr.44103010215, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 03.07.2015. lēmumu SIA "IJA" izslēgts 

no uzņēmumu komercreģistra;  

2. SIA "IJA" laika posmā no 15.03.2007. līdz 15.11.2010. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 272.24 (divi simti septiņdesmit divi euro 24 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 269.11  (divi simti sešdesmit deviņi euro 11 centi) par 

nekustamo īpašumu  -  zeme  „Krustlejas”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.”; 

3. SIA „IJA" laika posmā no 15.03.2007. līdz 15.11.2010. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 1874.95 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit četri 

euro 95 centi) un nokavējuma nauda EUR 1889.17 (viens tūkstotis astoņi simti 

astoņdesmit deviņi euro 17 centi) par nekustamo īpašumu  -  ēkas  „Krustlejas”, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”; „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, 

„kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, 

„kadastra Nr.”; 

4. SIA "IJA" laika posmā no 17.11.2003.  līdz 31.03.2011. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 211.86 (divi simti vienpadsmit euro 86 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 208.62 (divi simti astoņi euro 62 centi) par nekustamo 

īpašumu  -  zeme  „Vidus Birzītes”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra 

Nr.”; 

5. SIA "IJA" laika posmā no 15.03.2007.  līdz 31.03.2011. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 213.97 (divi simti trīspadsmit euro 97 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 206.65 (divi simti seši euro 65 centi) par nekustamo īpašumu  

-  ēkas  „Vidus Birzītes”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”, 

„kadastra Nr.”. 

 

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 

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 
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pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā informāciju 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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA "IJA", reģistrācijas Nr.44103010215, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

EUR 272.24 (divi simti septiņdesmit divi euro 24 centi) un nokavējuma naudu EUR 269.11  

(divi simti sešdesmit deviņi euro 11 centi)  par nekustamo īpašumu  -  zeme  „Krustlejas”, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

2. Dzēst SIA "IJA", reģistrācijas Nr.44103010215, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

EUR 1874.95 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit četri euro 95 centi) un nokavējuma naudu 

EUR 1889.17 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit deviņi euro 17 centi) par nekustamo 

īpašumu  -  ēkas  „Krustlejas”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”, „kadastra 

Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra 

Nr.”, „kadastra Nr.”. 

3. Dzēst SIA "IJA", reģistrācijas Nr.44103010215, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

EUR 211.86 (divi simti vienpadsmit euro 86 centi) un nokavējuma nauda EUR 208.62 (divi 

simti astoņi euro 62 centi)  par nekustamo īpašumu  -  zeme  „Vidus Birzītes”, Veselavas 

pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

4. Dzēst SIA "IJA", reģistrācijas Nr.44103010215, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

EUR 213.97 (divi simti trīspadsmit euro 97 centi) un nokavējuma naudu EUR (206.65 (divi simti 

seši euro 65 centi) par nekustamo īpašumu  -  ēkas  „Vidus Birzītes”, Veselavas pagasts, Priekuļu 

novads, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”. 

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

nodokļa parāda dzēšanu. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Tautas transports” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „Tautas transports”, reģistrācijas 

Nr.49502001057, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. 27.06.2012. Cēsu rajona tiesa SIA „Tautas transports”, reģistrācijas Nr. 49502001057 

pasludināja maksātnespējas procesu; 

2. 24.09.2013. Cēsu rajona tiesa SIA „Tautas transports” izpildīts kreditoru prasījumu 

segšanas plāns; 

3. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 25.10.2013.lēmumu SIA „Tautas 

transports” izslēgts no uzņēmumu komercreģistra;  

4. SIA „Tautas transports” laika posmā no 01.01.2010. līdz 15.08.2013. ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 3181.72 (trīs tūkstoši  viens simts 

astoņdesmit viens euro 72 centi) un nokavējuma nauda EUR 1000.17  ( viens 

tūkstotis euro 17 centi) par nekustamo īpašumu  - ēkām Elites iela 2, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 
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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 

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 informāciju 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, kā arī  Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA „Tautas transports”, reģistrācijas Nr.49502001057,nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 3181.72 (trīs tūkstoši  viens simts astoņdesmit viens euro 72 centi) un 

nokavējuma naudu EUR 1000.17  ( viens tūkstotis euro 17 centi) par nekustamo īpašumu  - ēkām 

Elites iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

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. 

 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „WARSS” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „WARSS”, reģistrācijas 

Nr.49503002793, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. 21.10.2009. Cēsu rajona tiesa SIA „WARSS” pasludināja maksātnespējas procesu; 

2. 30.10.2013. Cēsu rajona tiesa SIA „WARSS” pabeidza  bankrota procedūra; 

3. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 28.12.2013.lēmumu SIA „WARSS” 

izslēgts no uzņēmumu komercreģistra;  

4. SIA „WARSS” laika posmā no 15.11.2007. līdz 15.08.2012. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 954.75 (deviņi simti piecdesmit četri euro 75 centi) un 

nokavējuma nauda EUR 687.15  ( seši simti astoņdesmit septiņi euro 15centi) par 

nekustamo īpašumu  - zemi Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, „kadastra Nr.”; 

5. SIA „WARSS” laika posmā no 15.11.2007. līdz 15.08.2012. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 6390.65 (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro 65 

centi) un EUR 4353.58 (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro 58 centi) par 

nekustamo īpašumu  - ēkām Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, „kadastra Nr.”.  
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 
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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 

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 informāciju 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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA „WARSS”, reģistrācijas Nr.49503002793,nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 954.75 (deviņi simti piecdesmit četri euro 75 centi) un nokavējuma nauda EUR 

687.15  ( seši simti astoņdesmit septiņi euro 15centi) par nekustamo īpašumu  - zemi Izstādes 

iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

2. Dzēst SIA „WARSS”, reģistrācijas Nr.49503002793,nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 6390.65 (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro 65 centi) un EUR 4353.58 (četri 

tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro 58 centi) par nekustamo īpašumu  - ēkām Izstādes iela 2, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

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

nodokļa parāda dzēšanu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „NELSS” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „NELSS”, reģistrācijas 

Nr.40003122180, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. 06.05.2009. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa SIA „NELSS” pasludināja 

maksātnespējas procesu; 

2. 18.06.2013. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa SIA „NELSS” pabeidza  bankrota 

procedūra; 

3. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 01.08.2013.lēmumu SIA „NELSS” 

izslēgts no uzņēmumu komercreģistra; 

4. SIA „NELSS” laika posmā no 31.03.2009. līdz 15.05.2009. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 51.92 (piecdesmit viens euro 92 centi) un nokavējuma 

nauda EUR1.04 (viens euro 04 centi) par nekustamo īpašumu  - zemi „Ezerkalni”, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”; 

5. SIA „NELSS” laika posmā no 31.03.2009. līdz 15.05.2009. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds EUR 227.03 (divi simti divdesmit septiņi euro 03 centi) un 

EUR 4.48 (četri euro 48 centi) par nekustamo īpašumu  - ēkām „Ezerkalni”, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”; „kadastra Nr.”; „kadastra Nr.”; „kadastra 

Nr.”.  
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 
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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 

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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA “NELSS”, reģistrācijas Nr.40003122180, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 51.92 (piecdesmit viens euro 92 centi) un nokavējuma naudu  EUR1.04 (viens euro 

04 centi) par nekustamo īpašumu  - zemi „Ezerkalni”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.”. 

2. Dzēst SIA “NELSS”, reģistrācijas Nr.40003122180,nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 227.03 (divi simti divdesmit septiņi euro 03 centi) un nokavējuma naudu EUR 4.48 

(četri euro 48 centi) par nekustamo īpašumu  - ēkām „Ezerkalni”, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, „kadastra Nr.”; „kadastra Nr.”; „kadastra Nr.”; „kadastra Nr.”. 

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

nodokļa parāda dzēšanu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „ARG SERVISS” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA "ARG SERVISS", reģistrācijas 

Nr.54103039231, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 29.10.2014.lēmumu, pamatojoties uz  

29.10.2014. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Cēsu klientu apkalpošanas 

centra 21.07.2014. lēmumu Nr.8.29-31/11398, SIA "ARG SERVISS" izslēgts no 

uzņēmumu komercreģistra; 

2. SIA "ARG SERVISS" laika posmā no 15.08.2007 līdz 02.04.2012.. ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 215.78 (divi simti piecpadsmit euro 78 

centi) un nokavējuma nauda EUR 197.92(viens simts deviņdesmit septiņi euro 92 

centi) par nekustamo īpašumu  -  zeme  Dārza iela11a, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, „kadastra Nr.”; 

3. SIA "ARG SERVISS" laika posmā no 02.04.2007 līdz 02.04.2012.. ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 3044.01 (trīs tūkstoši četrdesmit četri euro 

01 cents) un nokavējuma nauda EUR 2917.87(divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit  

euro 87 centi), pamatparāda palielinājums EUR 3.73 (trīs eur 73 centi) par nekustamo 

īpašumu  -  ēkas  Dārza iela11a, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

„kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”. 
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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 

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 informāciju 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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA "ARG SERVISS", reģistrācijas Nr.54103039231, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 215.78 (divi simti piecpadsmit euro 78 centi) un nokavējuma naudu EUR 

EUR 197.92(viens simts deviņdesmit septiņi euro 92 centi) par nekustamo īpašumu  -  zeme  

Dārza iela11a, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

2. Dzēst SIA "ARG SERVISS", reģistrācijas Nr.54103039231,nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 3044.01 (trīs tūkstoši četrdesmit četri euro 01 cents) un nokavējuma naudu 

EUR 2917.87(divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit  euro 87 centi), pamatparāda palielinājumu 

EUR 3.73 (trīs eur 73 centi) par nekustamo īpašumu  -  ēkas  Dārza iela 11a, Priekuļi, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”, „kadastra Nr.”. 

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

nodokļa parāda dzēšanu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „AMORUM” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par SIA „ARMORUM”, reģistrācijas 

Nr.40103510815, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.  

Izvērtējot Priekuļu domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka : 

1. Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 27.11.2014.lēmumu SIA „ARMORUM” 

izslēgts no uzņēmumu komercreģistra;  

2. SIA „ARMORUM” laika posmā no 15.11.2013. līdz 15.11.2014. ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 7.16 (septiņi euro 16 centi) un nokavējuma 

nauda EUR1.81 (viens euro 81 centi) par nekustamo īpašumu  - zemi „Virši”, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”. 

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 

nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 
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šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš pašvaldība un Valsts ieņēmumu dienests, vai 

pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā informāciju 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, kā arī Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.novembra lēmumu, atklāti 

balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst SIA SIA „ARMORUM”, reģistrācijas Nr.40103510815,nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 7.16 (septiņi euro 16 centi) un nokavējuma nauda EUR1.81 (viens euro 81 

centi) par nekustamo īpašumu  - zemi „Virši”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, „kadastra 

Nr.”.  

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. 

 

 

20. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.B. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.B. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no A.B. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 7,70 EUR, nokavējuma naudu 

7,07 EUR, kopā 14,77 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 11,45 EUR, nokavējuma naudu 

9,77 EUR, kopā 21,22 EUR, 

pavisam kopā 35,99 EUR (trīsdesmit pieci euro 99 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.5 uz divām lapām. 
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21. 

R.P. iesnieguma izskatīšana par īres līguma pagarināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata R.P. 2015.gada 11.novembra iesniegumu (reģ.11.11.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. P-1193) ar lūgumu pagarināt dzīvojamo telpu, kas atrodas 

„adrese”, īres līgumu. 

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

īri” 6.pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

līgumu. 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu 

komisijas priekšsēdētāja E.Šīrante. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz vienas lapas. 

 

 

 

22. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka ielā  5, Priekuļos, Priekuļu  pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: E.Stapulone, A.Capars, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora Fjodora 

Puņeiko informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma – Parka ielā 5, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu projektu. 

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

2015.gada 29.oktobra lēmumu (protokols Nr.13, p.37) pašvaldības nekustamais īpašums, kas 

atrodas Parka ielā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodots atsavināšanai izsolē un 

uzdots izstrādāt izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domei. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles noteikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:     

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar „kadastra Nr.” Parka 

ielā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

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

Par pašvaldības īpašuma Meistaru ielā 5, Jāņmuižā,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: E.Stapulone, A.Capars, M.Juzupa) 

 

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

pašvaldībai piederošo ēku (būvju) īpašumu Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, 

Meistaru ielā 5, nodot atsavināšanai izsolē. Ierosinājumu nodot būvju īpašumu atsavināšanai 

izteicis zemes, uz kuras atrodas ēka (būvē), īpašnieks E.O. 

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

pieder ēku (būvju) īpašums ar „kadastra Nr.”, sastāvošs no palīgēkas ar „kadastra apzīmējumu”, 

kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, Meistaru ielā 5. Pašvaldības īpašuma 

tiesības nostiprinātas Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

Ēka iznomāta SIA “Prodeko”, nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā, nomas līguma 

termiņš – 01.11.2023. 

Ēka atrodas uz privātpersonai – E.O. piederoša zemes īpašuma „adrese”, īpašuma tiesības 

nostiprinātas Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkta 

regulējums nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja 

viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes. 

Savukārt, likuma 5.panta pirmās daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Ar Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 19. novembra lēmumu 

(protokols Nr.18, p.8) nolemts būvju īpašuma atsavināšanas ierosinājumu virzīt apstiprināšanai 

novada domē. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, dome atzīst, ka nekustamo īpašumu nav 

lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo  

daļu, ceturtās daļas 1.punktu,  5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti 

balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Meistaru ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma „Pašvaldības ceļš Tautas nams – Upītes”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata Ā.K., dzīvojošas  „adrese”, kuru pamatojoties uz universālpilnvaru pārstāv 

J.B., 2015.gada 2.novembra iesniegumu (reģ. 02.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-

1145)  par nekustamā īpašuma „Pašvaldības ceļš Tautas nams – Upītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), atsavināšanu. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par nekustamās mantas 

iegūšanu pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Atsavināt par labu Priekuļu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu „Pašvaldības ceļš 

Tautas nams – Upītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), uz kura atrodas 

pašvaldības ceļš Tautas nams – Upītes (B32) par piedāvāto cenu EUR300.00 (trīs simti euro). 

1. Uzdot pašvaldības juristei I. Jansonei sagatavot atbilstošu pirkuma līgumu. 

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

lūgumu īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā. 

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

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

 

 

25. 

Par adreses apstiprināšanu ēkām un būvēm nekustamajā īpašumā „Mežābeles”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.” 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata S.K., dzīvojošas „adrese”, 2015.gada 19.novembra iesniegumu 

(reģ.19.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-1220) par adreses apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Mežābeles”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”. 

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

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa,  

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

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

1. Ēkām un būvēm uz zemes vienības „Mežābeles”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

„kadastra apzīmējumu”, apstiprināt adresi „Mežābeles”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

 

 

26. 

Par adreses apstiprināšanu būvēm nekustamajā īpašumā „Vīstuči”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.” 

(ziņo: J.Pētersons) 

 
 Dome izskata D.S., dzīvojošas  „adrese”, 2015.gada 20.novembra iesniegumu (reģ. 

20.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-1224) par adreses apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam – ēkai uz zemes vienības „Vīstuči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra 

apzīmējumu”. 

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

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa,  

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

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:     
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1. Ēkai ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas uz zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, apstiprināt adresi „Vīstuči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz vienas lapas. 

 

27. 

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

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata S.B., dzīvojošas „adrese”, 2015.gada 17.novembra 

iesniegumu (reģ. 17.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1216) par nekustamā īpašuma 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa,  Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:     

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

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes gabalu ar „kadastra Nr.”, 1.41ha platībā. 

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

gabala ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Akmentiņi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 1.41ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no diviem zemes gabaliem 

„kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Ozolaine”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.56ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

3.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, zemes 

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

 

28. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Gala Spāriņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata M.M., dzīvojoša „adrese”, 2015.gada 16.novembra 

iesniegumu (reģ.17.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-1214) par zemes ierīcības 
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projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Gala Spāriņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanai 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 – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

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

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

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

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

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

apzīmējumu” atdalot neapbūvētu zemes gabalu, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 2.50ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu; 

2.2. projektā paredzēt optimālu piekļūšanu abām zemes vienībām (esošai un atlikušajai), 

nodrošinot to apsaimniekošanu. Ja piekļūšana zemes vienībām tiek plānota šķērsojot 

zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, zemes ierīcības projektam pievienot 

vienošanās, ar tās tiesisko valdītāju (Priekuļu novada pašvaldību) par zemes vienības 

izmantošanu, kopiju; 

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

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

 

 

29. 

Par pašvaldības ceļu uzturēšanas klasēm Priekuļu novadā 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: S.Orehova, G.Sabulis, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar izpilddirektora Fjodora Puņeiko informāciju par 

nepieciešamību noteikt pašvaldības ceļiem uzturēšanas klases.  

Deputāti iepazīstas ar ceļu sarakstu, uzdod jautājumus un izsaka viedokļus. 

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

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.p.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”, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības ceļu uzturēšanas klases. (Saraksts pielikumā). 
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30. 

SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI”, reģ.Nr.44101034647, 

2015.gada 2.oktobra iesniegumu (reģ. 02.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1857) par 

zemes nomas līguma slēgšanu. Iesniegumam pievienota zemes gabala shēma. 

SIA „ MĀRSNĒNU UPMAĻI” vēlas nomāt 1.8 ha no pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Vecsakaiņi”,  „kadastra Nr.”. SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI” jau šobrīd līdz 31.12 

2017. nomā 5.2 ha no šīs zemes vienības. Zeme tiks izmantota lauksaimniecības produkcijas 

ražošanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

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

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.p., atklāti balsojot, PAR -15 

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

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

Elija Latko, Māris Baltiņš, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Iznomāt SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI” 1.8 ha no Priekuļu novada pašvaldībai   

piederošā zemes gabala „VECSAKAIŅI”, „kadastra Nr.”,  saskaņā    ar pievienoto zemes robežu 

plāna shēmu. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

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

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

paziņošanas dienas SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI”. 

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

8. Lēmumu nosūtīt SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI” uz adresi – "Upmaļi", Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129.  

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

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

 

 

31. 

SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI”, reģ.Nr.44101034647, 

2015.gada 2.oktobra iesniegumu (reģ.02.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1857) par 

zemes nomas līguma slēgšanu. Iesniegumam pievienota zemes gabala shēma. 

SIA „ MĀRSNĒNU UPMAĻI” vēlas nomāt 1.9 ha no pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Smilgas”,  „kadastra Nr.”. Zeme tiks izmantota lauksaimniecības produkcijas 

ražošanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

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

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.p., atklāti balsojot, PAR -15 

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

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

Elija Latko, Māris Baltiņš, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 
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1. Iznomāt SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI”,  1.9 ha  no Priekuļu novada pašvaldībai 

piederošā zemes gabala „Smilgas”, „kadastra Nr.” saskaņā    ar pievienoto zemes robežu plāna 

shēmu. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu - 5 gadi . 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

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

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

paziņošanas dienas SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI”. 

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

8. Lēmumu nosūtīt SIA „MĀRSNĒNU UPMAĻI” uz adresi – "Upmaļi", Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4129. 

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

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

 

 

32. 

G.O. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata G.O., „personas kods”, 2015.gada 22.oktobra iesniegumu 

(reģ.27.10.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.O-1119) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

G.O. vēlas slēgt zemes nomas līgumu par īpašumu „JAUNBAJĀRI”,  „kadastra 

apzīmējumu”,  3 ha platībā un „kadastra apzīmējumu”1.7 ha platībā un „BAJĀRI-2” , „kadastra 

apzīmējumu” ¼ daļu. 

 Ar 2015.gada 29.janvāra domes lēmumu Nr.36 „Par zemes gabala ar „kadastra 

apzīmējumu”, „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” un domes 

lēmumu Nr.37 „Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību valstij” šīs zemes vienības  ir ieskaitītas rezerves fondā. Neviena cita 

persona nav pieteikusies uz šo zemes vienību nomu. 

Uz nekustamā īpašuma „BAJĀRI-2”, „kadastra apzīmējumu”, pēc kadastra reģistra 

informācijas atrodas divas dzīvojamās mājas „Kalna Bajāri”.  Vienā no tām dzīvo G.O., taču 

viņa joprojām nav nokārtojusi mantojumu.   

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

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

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.p., atklāti balsojot, PAR -15 

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

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

Elija Latko, Māris Baltiņš, Aivars Kalnietis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Iznomāt G.O.,  „personas kods”,  zemes vienību ar „kadastra Nr.”3  ha platībā un 

zemes vienību ar „kadastra Nr.”1.7  ha platībā 

2. Atteikt slēgt zemes nomas līgumu zemes vienībai „BAJĀRI-2” līdz G.O. būs saņēmusi 

mantojuma apliecību. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu –2 gadi . 

4. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupa  parakstīt zemes nomas līgumus. 

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

paziņošanas dienas G.O. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi galvenā nodokļu speciāliste I,Eberharde. 

9. Lēmumu nosūtīt G.O.  uz adresi – „adrese”. 
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10. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV – 

4201. 

 

33. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no D.B. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no D.B. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no D.B. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 48,37 EUR, nokavējuma naudu 

3,78 EUR, kopā 52,15 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 2,43 EUR, nokavējuma naudu 

0,14 EUR, kopā 2,57 EUR, 

pavisam kopā 54,72 EUR (piecdesmit četri euro 72 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

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

 

 

34. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.C. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J.C. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no J.C. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 976,08 EUR, nokavējuma naudu 

166,53 EUR, kopā 1142,61 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 10,28 EUR, nokavējuma naudu 

0,68 EUR, kopā 10,96 EUR, 
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pavisam kopā 1153,57 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit trīs euro 57 centi) bezstrīda 

kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

 

 

35. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.D. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no M.D. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no M.D. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 0,02 EUR, nokavējuma naudu 

0,00 EUR, kopā 0,02 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 32,27 EUR, nokavējuma naudu 

14,35 EUR, kopā 46,62 EUR, 

pavisam kopā 46,64 EUR (četrdesmit seši euro 64 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 

 

 

36. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no E.G. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no E.G. 

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

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

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

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

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

367. pantu,  atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no E.G. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 128,50 EUR, nokavējuma naudu 30,48 EUR, kopā 158,98 EUR, 
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pavisam kopā 158,98 EUR (viens simts piecdesmit astoņi euro 98 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.15 uz divām lapām. 

 

 

37. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.Ī. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no S.Ī. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no S.Ī. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 233,07 EUR, nokavējuma naudu 38,15 EUR, kopā 271,22 EUR, 

pavisam kopā 271,22 EUR (divi simti septiņdesmit viens euro 22 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.16 uz divām lapām. 

 

 

38. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.J. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.J. 

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

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

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

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

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

367. Pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no A.J. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 42,06 EUR, nokavējuma naudu 

21,96 EUR, kopā 64,02 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 14,46 EUR, nokavējuma naudu 

7,62 EUR, kopā 22,08 EUR, 
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pavisam kopā 86,10 EUR (astoņdesmit seši euro 10 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.17 uz divām lapām. 

 

 

39. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.J. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.J. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no A.J. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām parādu 42,44 EUR, nokavējuma naudu 21,50 EUR, kopā 63,94 EUR, pavisam 

kopā 63,94 EUR (sešdesmit trīs euro 94 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

 

 

40. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.L.K. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.L.K. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no I.L.K.: 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 395,54 EUR, nokavējuma naudu 

26,08 EUR, kopā 421,62 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 4,09 EUR, nokavējuma naudu 

0,27 EUR, kopā 4,36 EUR, 
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pavisam kopā 425,98 EUR (četri simti divdesmit pieci euro 98 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.19 uz divām lapām. 

 

 

41. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Č.K. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Č.K. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no Č.K. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām parādu 42,49 EUR, nokavējuma naudu 21,95 EUR, kopā 64,44 EUR, pavisam 

kopā 64,44 EUR (sešdesmit četri euro 44 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.20 uz divām lapām. 

 

 

42. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no L.K. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no L.K.. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no L.K. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 11,10 EUR, nokavējuma naudu 

6,80 EUR, kopā 17,90 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 6,74 EUR, nokavējuma naudu 

3,44 EUR, kopā 10,18 EUR, 
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pavisam kopā 28,08 EUR (divdesmit astoņi euro 8 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.21 uz divām lapām. 

 

 

43. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no E.K. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no E.K. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no E.K. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 3,18 EUR, nokavējuma naudu 

1,85 EUR, kopā 5,03 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 22,05 EUR, nokavējuma naudu 

12,46 EUR, kopā 34,51 EUR, 

pavisam kopā 39,54 EUR (trīsdesmit deviņi euro 54 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.22 uz divām lapām. 

 

 

44. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.K. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.K. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no I.K. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 39,36 EUR, nokavējuma naudu 

25,85 EUR, kopā 65,21 EUR, 
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1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 17,66 EUR, nokavējuma naudu 

11,17 EUR, kopā 28,83 EUR, 

pavisam kopā 94,04 EUR (deviņdesmit četri euro 4 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.23 uz divām lapām. 

 

 

45. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no N.M. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no N.M. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no N.M. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 271,17 EUR, nokavējuma naudu 160,16 EUR, kopā 431,33 EUR, 

pavisam kopā 431,33 EUR (četri simti trīsdesmit viens euro 33 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.24 uz divām lapām. 

 

 

46. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.M. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no M.M. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpidrīkojumu piedzīt no M.M. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 140,23 EUR, nokavējuma naudu 33,20 EUR, kopā 173,43 EUR, 

pavisam kopā 173,43 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro 43 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.25 uz divām lapām. 

 

 

47. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no N.O. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no N.O. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no N.O. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 1942,11 EUR, nokavējuma naudu 

519,80 EUR, kopā 2461,91 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 304,74 EUR, nokavējuma naudu 

75,88 EUR, kopā 380,62 EUR, 

pavisam kopā 2842,53 EUR (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi euro 53 centi) bezstrīda 

kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.26 uz divām lapām. 

 

 

48. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.P. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.P. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no I.P. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 100,52 EUR, nokavējuma naudu 

48,32 EUR, kopā 148,84 EUR, 
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1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 27,62 EUR, nokavējuma naudu 

12,43 EUR, kopā 40,05 EUR, 

pavisam kopā 188,89 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi euro 89 centi) bezstrīda kārtībā, 

vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.27 uz divām lapām. 

 

 

49. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.S. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.S. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpidrīkojumu piedzīt no A.S. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 57,81 EUR, nokavējuma naudu 

57,23 EUR, kopā 115,04 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 2,21 EUR, nokavējuma naudu 

2,07 EUR, kopā 4,28 EUR, 

pavisam kopā 119,32 EUR (viens simts deviņpadsmit euro 32 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.28 uz divām lapām. 

 

 

50. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „nosaukums” 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no SIA „nosaukums”. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no SIA "nosaukums" (VRN): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 74,73 EUR, nokavējuma naudu 

56,23 EUR, kopā 130,96 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 48,38 EUR, nokavējuma naudu 

36,62 EUR, kopā 85,00 EUR, 

pavisam kopā 215,96 EUR (divi simti piecpadsmit euro 96 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.29 uz divām lapām. 

 

 

51. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.S. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.S. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no I.S. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām parādu 42,46 EUR, nokavējuma naudu 21,90 EUR, kopā 64,36 EUR, pavisam 

kopā 64,36 EUR (sešdesmit četri euro 36 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.30 uz divām lapām. 

 

 

52. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no K.S. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no K.S. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no K.S. („personas kods”): 
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1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 21,76 EUR, nokavējuma naudu 

9,24 EUR, kopā 31,00 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 10,95 EUR, nokavējuma naudu 

5,32 EUR, kopā 16,27 EUR, 

pavisam kopā 47,27 EUR (četrdesmit septiņi euro 27 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.31 uz divām lapām. 

 

 

53. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.S. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no R.S. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no R.S. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 106,97 EUR, nokavējuma naudu 45,77 EUR, kopā 152,74 EUR, 

pavisam kopā 152,74 EUR (viens simts piecdesmit divi euro 74 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.32 uz divām lapām. 

 

 

 

54. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „nosaukums” 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no SIA „nosaukums”. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no SIA „nosaukums (VRN) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 173,72 EUR, nokavējuma naudu 59,98 EUR, kopā 233,70 EUR, 

pavisam kopā 233,70 EUR (divi simti trīsdesmit trīs euro 70 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.33 uz divām lapām. 

 

 

55. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no L.S. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no L.S. 

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

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

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

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

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

367. pantu,  atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no L.S. („personas kods”) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu 1240,89 EUR, nokavējuma naudu 126,45 EUR, kopā 1367,34 EUR, 

pavisam kopā 1367,34 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit septiņi euro 34 centi) bezstrīda 

kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.34 uz divām lapām. 

 

 

56. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Z.Z. 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Z.Z. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpidrīkojumu piedzīt no Z.Z.: 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 35,22 EUR, nokavējuma naudu 

9,12 EUR, kopā 44,34 EUR, 
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1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 68,38 EUR, nokavējuma naudu 

22,73 EUR, kopā 91,11 EUR, 

pavisam kopā 135,45 EUR (viens simts trīsdesmit pieci euro 45 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.35 uz divām lapām. 

 

 

57. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no z/s „nosaukums” 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no z/s „nosaukums”. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no z/s "nosaukums" (VRN): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 217,45 EUR, nokavējuma naudu 

13,94 EUR, kopā 231,39 EUR, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 19,61 EUR, nokavējuma naudu 

1,29 EUR, kopā 20,90 EUR, 

pavisam kopā 252,29 EUR (divi simti piecdesmit divi euro 29 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.36 uz divām lapām. 

 

 

58. 

Par pašvaldības īpašuma Meistaru ielā 7, Jāņmuižā,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: E.Stapulone, A.Capars, M.Juzupa) 

 

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

pašvaldībai piederošo ēku (būvju) īpašumu Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, 

Meistaru ielā 7, nodot atsavināšanai izsolē. Ierosinājumu nodot būvju īpašumu atsavināšanai 

izteicis zemes, uz kuras atrodas ēka (būve),  īpašnieks E.O. 

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

pieder ēku (būvju) īpašums ar „kadastra Nr.”, sastāvošs no palīgēkas ar „kadastra apzīmējumu”, 

kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, Meistaru ielā 7. Pašvaldības īpašuma 

tiesības nostiprinātas Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

Ēka iznomāta SIA “Prodeko”, nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā, nomas līguma 

termiņš – 01.11.2023. 
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Ēka atrodas uz privātpersonai – E.O. piederoša zemes īpašuma „adrese”,  īpašuma 

tiesības nostiprinātas Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkta 

regulējums nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja 

viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes. 

Savukārt, likuma 5.panta pirmās daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkta 

regulējums nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja 

viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes. 

Savukārt, likuma 5.panta pirmās daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Ar Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 19. novembra lēmumu 

(protokols Nr.18, p.8) nolemts būvju īpašuma atsavināšanas ierosinājumu virzīt apstiprināšanai 

novada domē. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, dome atzīst, ka nekustamo īpašumu nav 

lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo  

daļu, ceturtās daļas 1.punktu,  5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti 

balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Meistaru ielā 7, Jāņmuižā, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 17.00 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


