
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2013.gada 7.novembrī         Nr.16 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Gaujas Nacionālā parka tūrisma projekta prezentācija.  

2. Par Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu.   

3. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem Priekuļu 

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

Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu.  

4. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.19 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības 2009.gada 13.augusta Saistošajos noteikumos Nr.5 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Priekuļu novadā”” 

apstiprināšanu. 

5. Par Priekuļu novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

6. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu bezstrīda kārtībā. 

7. Par zemes nomu pašvaldības funkciju realizēšanai Jāľmuižā.  

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

9. Par atteikumu uzľemt [….]Palīdzības reģistrā. 

10. Par atteikumu uzľemt [….]Palīdzības reģistrā. 

11. Par atteikumu uzľemt [….]Palīdzības reģistrā.  

12. Par [….]uzľemšanu Palīdzības reģistrā. 

13. Par [….]uzľemšanu Palīdzības reģistrā. 

14. Par karstā ūdens tarifiem Jāľmuižā. 

15. Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

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

Latko, Dace Kalniľa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Armands Capars, Māris Baltiľš. 
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Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puľeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Inita Jansone   –juriste; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 

Elita Rancāne  –Sociālā dienesta vadītāja; 

Ieva Fogele   –projektu vadītāja; 

Īrisa Uldriķe   –Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

 

Uzaicināti: 

Laura Konstante  –Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības  

    aģentūra” direktore; 

Jānis Dudko   –Siguldas reģiona tūrisma biedrības valdes priekšsēdētājs; 

Lauris Škēle   –Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikuma direktora vietnieks. 

 

Nepiedalās: 

Juris Sukaruks  – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Sarmīte Orehova  – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem punktiem: 

16. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā.  

17. Par hokeja laukumu Priekuļu pagasta Jāľmuižā. 

18. Par pašvaldības mantas atsavināšanu. 

19. Par projekta „Veselavas muižas restaurācija” iesniegumu Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” 

grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana” 

20. Par vienreizēja pabalsta izmaksu Priekuļu novada  politiski represētajām personām. 

21. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu bezstrīda kārtībā. 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

 Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildus iekļautajiem jautājumiem. 

 

 
1. 

Gaujas Nacionālā parka tūrisma projekta prezentācija 

(ziľo: L.Konstante, J.Dudko, izsakās: M.Baltiľš, G.Zicāns, A.Kalnietis, M.Juzupa) 

 

Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore 

Laura Konstante  un Siguldas reģiona tūrisma biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Dudko 

prezentē projektu  „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība”. Iniciators minētajam 

projektam ir Siguldas reģiona tūrisma biedrība ar mērķi pievērst pašvaldību uzľēmējus tūrismam 

Siguldā. 

Projekts no investīciju viedokļa tiek administrēts 2 projektos:  
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 vienu projektu administrē Siguldas reģiona tūrisma biedrība, kura finansējums ir 300000 

lati uz 3 gadiem klāsteru programmas ietvaros ; 

 otru administrē Siguldas novada dome, t.i. braucienus uz izstādēm, ko finansē tikai 

pašvaldības. 

Projekta mērķis - veidot vienotu zīmolu,  attīstīt jaunus produktus un izveidot klāsteru 

biroju. 

Divos gados ir tapis vienots tūrisma zīmols „Enter Gauja” un tā pamatideja ir «Leģendām 

apvīts ceļojums pāri laikam». Šobrīd ir izstrādāta viena leģenda, bet katram Gaujas nacionālā 

parka  objektam ir sava leģenda, kuras vēl taps. Ir sagatavots drukāts vienots materiāls - karte par 

Gaujas nacionālā parka objektiem 

Turpmāk nepieciešama pašvaldību sadarbība, lai panāktu, ka Gaujas nacionālais parks ir 

pirmais tūristu izvēles galamērķis ārpus Rīgas. 2014.gadā plānots izveidot mājas lapu, kurā ir 

apvienota visa informācija par Gaujas nacionālo parku kā vienotu galamērķi, lai tūrists varētu 

rezervēt  viesnīcu un veikt samaksu, tādējādi palielinot apmeklētāju uzturēšanās laiku Gaujas 

nacionālajā parkā.  

Šogad projekta ietvaros bija 15 tūrisma izstādes, bet 2014.gadā plānotas 13 izstādes: 10 

kopējā Latvijas  pašvaldību un Gaujas nacionālā parka stendā un 3 izstādes  Enter Gauja stendā, 

kuras notiks Rīgā, Viļľā un  Tallinā. 

Deputāti uzdod jautājumus un izsaka viedokļus. 

Deputāti sniegto informāciju projektu  „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība” 

pieľem zināšanai. 

 

 
2. 

Par Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu  

(ziľo: I.Fogele) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas I.Fogeles informāciju par 

Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu, lai piesaistītu 

Eiropas struktūrfondus nākošajā plānošanas periodā. Līdz 2014.gada 31.decembrim jāslēdz 

līgums par programmas izstrādi, kas izmaksās Ls 5000-10000 un būs jāveic iepirkums. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

12.panta pirmo daļu, un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija 

Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, 

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

1. Uzsākt Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādi. 

2. Par Priekuļu novada Attīstības programmas izstrādes vadītāju nozīmēt Priekuļu 

novada domes priekšsēdētājas vietnieku Aivaru Tīdemani  un izveidot Attīstības programmas 

izstrādes vadības darba grupu sekojošā sastāvā:  

Māra Juzupa – Finanšu komitejas priekšsēdētāja; 

Valters Dambe – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs; 

Aivars Kalnietis – Sociālo lietu jautājumu komitejas priekšsēdētājs; 

Elīna Stapulone –Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 

Māris Baltiľš - deputāts; 

Gvido Sabulis – deputāts;  

Fjodors Puľeiko – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo – izpilddirektora vietnieks; 

Ainārs Amantovs – Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ieva Fogele – projektu vadītāja; 
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Liene Vecgaile – Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja; 

Daiga Rūķe – ekonomiste. 

3. Apstiprināt Priekuļu novada Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu, kurā 

iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, saskaľā ar pielikumu. 

4. Paziľojumu par Priekuļu novada Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu ievietot 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Priekuļu Novada Vēstis”. 

5. Lēmumu par Priekuļu novada Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu divu nedēļu 

laikā pēc tā pieľemšanas elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai un Vidzemes plānošanas reģionam. 

 

3. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem 

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

par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu 
(ziľo: E.Rancāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un saskaľā ar Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pantu un nosacījumiem Euro ieviešanas praktiskajās vadlīnijās, un 

ľemot vērā Priekuļu novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 2013.gada 29.oktobra 

atzinumu (protokols Nr.5, p.1), atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem 

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

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

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

4. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.19 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 13.augusta Saistošajos noteikumos Nr.5 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu 

Priekuļu novadā”” apstiprināšanu 
(ziľo: E.Rancāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un saskaľā ar Euro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pantu un nosacījumiem Euro ieviešanas praktiskajās vadlīnijās, un 

ľemot vērā Priekuļu novada domes Sociālo lietu jautājumu komitejas 2013.gada 29.oktobra 

atzinumu (protokols Nr.5, p.2), atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt  Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 13.augusta Saistošajos noteikumos Nr.5 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Priekuļu novadā”” 

projektu (Noteikumi pielikumā). 

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

http://www.priekuli.lv/
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3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

5.   

Par Priekuļu novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

(ziľo: E.Rancāne) 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 

apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta pirmo daļu 11.panta 

2.punktu, Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikuma (apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības 

30.07.2009. domes sēdē) 4.punktu, 8.1., 9.2. apakšpunktiem un Priekuļu novada pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.9 „Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saľemšanas un samaksas kārtību” (apstiprināti Priekuļu novada pašvaldības 10.06.20110. domes 

sēdē) 50.punktu, un saskaľā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu un nosacījumiem Euro 

ieviešanas praktiskajās vadlīnijās, un kā arī atbilstoši Priekuļu novada domes Sociālo lietu 

jautājumu komitejas 2013.gada 29.oktobra atzinumam (protokols Nr.5, punkts 3), atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Noteikt ar 2014.gada 1.janvāri maksu par Priekuļu novada Sociālā dienesta 

sniegtajiem pakalpojumiem saskaľā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka paredzētie maksas pakalpojumi (izľemot cenrāža 1.punktā minētos 

psihologa pakalpojumus) tiek sniegti tikai Priekuļu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušām personām.  

3. Noteikt, ka cenrāža 2.punktā minētie aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti tām 

personām, kuru statuss ir atbilstošs aprūpes mājās pakalpojumu saľemšanai saskaľā ar  

normatīvajiem aktiem, tai skaitā pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

4. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem pakalpojumu saľēmējs veic skaidras naudas 

norēķinu veidā pašvaldības kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu 

starpniecību.  

5. Noteikt, ka par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Sociālais dienests 

var izmantot atbilstoši Sociālā dienesta apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar pakalpojumu 

sniegšanu saistīto izdevumu samaksai, kā arī citu ar Sociālā dienesta darbības nodrošināšanu 

saistītu izdevumu samaksai.  

6. Priekuļu novada Sociālais dienests ir atbildīgs par šī lēmuma izpildes nodrošināšanu.  

 

6. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

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

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu no [….]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 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 

saskaľā 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 -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
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Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

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

nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu Ls 1426,02, nokavējuma naudu 

Ls 489.25, kopā Ls 1915.27, 

pavisam kopā Ls 1915,57 (viens tūkstotis deviľi simti piecpadsmit lati 57 santīmi) bezstrīda 

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

nekustamo mantu. 

2. Lēmums - izpildrīkojums pielikumā Nr.1 uz divām lapām. 

 

7. 

Par zemes nomu pašvaldības funkciju realizēšanai Jāņmuižā 

(ziľo: I.Eberharde, izsakās: V.Dambe, G.Zicāns, M.Juzupa) 

 

Dome izskata nekustamā īpašuma [….], Jāľmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

pilnvarotās personas [….], dzīvesvietas adrese -  [….], Drustu pagasts, Raunas novads, 

2013.gada 14.augusta iesniegumu (reģ.14.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-601) par 

zemes pie Jāľmuižas pirmsskolas izglītības iestādes, katlu mājas un zem ielām nomas līguma 

slēgšanu, kura nepieciešama Priekuļu novada pašvaldības funkciju veikšanai, un 2013.gada 

16.augusta iesniegumu (reģ. 16.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar NrZ-610) ar lūgumu 

līdzfinansēt mērniecības darbu izmaksas. 

Domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs V.Dambe informē, ka  

minētie iesniegumi izskatīti Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada    

19.augusta un 28.oktobra sēdēs.  

Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu speciāliste Ineta Eberharde paskaidro, ka 

iepriekš zemes īpašnieku pilnvarotā persona [….]paudis viedokli, ka zemes īpašnieku rīcībā 

šobrīd nav brīvi līdzekļi mērniecības darbu veikšanai un nomas zemju plānu izgatavošanai. Viľa 

piedāvātais variants ir pašvaldībai slēgt vienošanos par to, ka pašvaldība veic zemes mērniecības 

darbus un izgatavo plānus. Pēc šo darbu veikšanas pašvaldība noslēdz zemes nomas līgumu, kurā 

atrunāts, ka zemes īpašnieks atbrīvo pašvaldību no nomas maksas mērniecības darbos ieguldītās 

summas apmērā. 

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

15.pantu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters 

Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), 

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

Slēgt vienošanos ar nekustamā īpašuma Priekuļu pagasta [….] īpašniekiem vai viľu 

pilnvaroto personu par mērniecības darbu finansēšanu nomas zemju plānu izgatavošanai, 

paredzot, ka mērniecības darbu veikšanā izlietotie pašvaldības līdzekļi tiks atrēķināti no nomas 

maksas, kuru pašvaldībai jāmaksā par zemju nomu pašvaldību funkciju veikšanai 

 

8. 

[….] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziľo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 14.oktobra iesniegumu (reģ.15.10.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. O-685) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

balsojot, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 
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Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra Nr.[….]  3.3ha platībā.. 

2. Noteikt nomas līguma termiľu – 3 gadi. 

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

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

 

9. 

Par atteikumu uzņemt [….] Palīdzības reģistrā 

(ziľo: E.Šīrante, izsakās: M.Baltiľš, G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 26.augusta 

iesniegumu (reģ. 29.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-648) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar [….] lietu saistītos un 

pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 

13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 

15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 

18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

10. 

Par atteikumu uzņemt [….] Palīdzības reģistrā 

(ziľo: E.Šīrante, izsakās: M.Baltiľš, G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 3.oktobra 

iesniegumu (reģ. 03.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-738)  ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar [….] lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 

13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 

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

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters 

Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), 

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

Par atteikumu uzņemt [….] Palīdzības reģistrā 

(ziľo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….] 2013.gada 5.augusta iesniegumu (reģ.08.08.2013.. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-577) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar [….] lietu saistītos apstākļu 

un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 

13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 

15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

12. 

Par [….]uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziľo: E.Šīrante, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 26.septembra 

iesniegumu (reģ.26.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-724) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu, Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 29.punkta 4.apakšpunktu, 

30.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt [….], personas kods [….], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiľas kārtā ar Nr.6. 

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

 

13. 

Par [….]uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziľo: E.Šīrante, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 30.septembra 

iesniegumu (reģ. 30.09.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. G-731) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar [….] lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.3.punktu,  atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 
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Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Reģistrēt [….], personas kods [….], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.7.  

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

 

14. 

Par karstā ūdens tarifiem Jāņmuižā 

(ziľo: V.Dambe, izsakās: F.Puľeiko, M.Juzupa) 

 

Domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs V.Dambe informē, ka 

2013.gada 3.oktobra domes sēdē tika apstiprināti karstā ūdens tarifi Jāľmuižā līdz 2013.gada 

31.decembrim. Tarifs tika noteikts pamatojoties uz Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikuma 

iesniegtajiem aprēķiniem par iepriekšējo apkures sezonu. 

Tautsaimniecības komitejas sēdē piedalījās Komunālās saimniecības vadītājs E.Ikaunieks 

un norādīja, ka, izanalizējot datus par oktobra mēnesi, secināts, ka apstiprinātie karstā ūdens 

tarifi nesedz tā sagatavošanas izmaksas. Faktiskās izmaksas ir ievērojami lielākas, precīzi 

aprēķini vēl nav veikti, objektīvāki dati varētu būt pēc datu analīzes par ilgāku laika periodu, 

vismaz diviem mēnešiem. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.
3 

panta 2.punkts nosaka, ka karstais ūdens ir 

papildpakalpojums, kas saistīts ar dzīvojamās telpas lietošanu, savu kārt, panta sestā daļa nosaka, 

ka par to, ka tiek paaugstināta maksa par papildpakalpojumu, par maksas paaugstināšanu 

jābrīdina vienu mēnesi iepriekš.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 28.oktobra (protokols Nr.10) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands 

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

1. Brīdināt pakalpojuma saľēmējus par to, ka no 2013.gada 7.novembra līdz 2013.gada 

31.decembrim maksa par karstā ūdens piegādi tiks aprēķināta pēc faktiskajām izmaksām. 

2. Uzdot ekonomistei D. Rūķei līdz 21.novembrim veikt karstā ūdens tarifa aprēķinus un 

iesniegt apstiprināšanai domē. 

3. Apstiprinātos tarifus piemērot no 2014.gada 1.janvāra. 

 

15. 

Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

(ziľo: M.Juzupa, izsakās: Ī.Uldriķe, E.Stapulone, D.Sloka, G.Zicāns, G.Sabulis, D.Kalniľa, 

E.Latko, V.Dambe, A.Tīdemanis, J.Mičulis, A.Kalnietis, A.Capars, M.Baltiľš, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina domes deputātus ar Priekuļu 

novada iestāžu un iedzīvotāju izvirzītajām kandidatūrām apbalvošanai ar Priekuļu novada 

pašvaldības apbalvojumiem par ieguldījumu, radošu pieeju un nesavtību Priekuļu novada 

attīstībā un sabiedriskajā dzīvē sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Nolikumu par Priekuļu 

novada pašvaldības apbalvojumiem (apstiprināts ar Priekuļu novada pašvaldības domes 

2013.gada 17.oktobra sēdē, protokols Nr.15, p.13.) un sakarā ar Latvijas Republikas 

proklamēšanas 95.gadadienu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada atzinības rakstus šādām apbalvošanai izvirzītajām 

kandidatūrām:  
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1.1. Elitai RANCĀNEI – Gada cilvēks sociālajā vidē; 

1.2. Elijai LATKO – Gada cilvēks kultūrā; 

1.3. Jānim NĪMANIM – Gada cilvēks uzľēmējdarbībā; 

1.4. Mārim LŪKINAM – Gada cilvēks vides estētikā; 

1.5. Lienei LUTEREI – Gada cilvēks sportā; 

1.6. Vilnim KĻAVIĽAM – Balva izglītībā; 

1.7. Kristīnai BERNĀNEI – Gada cilvēks izglītībā; 

1.8. Artai KRONBERGAI – Gada cilvēks zinātnē; 

1.9. Guntaram ZARIĽAM – Gada cilvēks mecenātismā; 

1.10. APP „Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” – Gada kolektīvs. 

2. Piešķiet Priekuļu novada pašvaldības Pateicības šādām apbalvošanai izvirzītajām 

kandidatūrām: 

2.1. Agrim BERNĀTAM; 

2.2. Rūtai FRIKMANEI; 

2.3. Aivaram VILNIM; 

2.4. Ingrīdai RENCEI; 

2.5. Inetai SIKSNEI; 

2.6. Kitijai EZERNIECEI. 

3. Šī lēmuma 1.2., 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. un 2.5. p. minētām personām izmaksāt 

naudas balvu Ls 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā (pēc nodokļu samaksas). 

4. Šī lēmuma 1.1, 1.2., 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9., 1.10  un 2.5. p. minētām personām 

apbalvojumus pasniegt Priekuļos, 2013.gada 17.novembrī. 

5. Šī lēmuma 2.4. p. minētai personai apbalvojumu pasniegt Veselavā, 2013.gada 

16.novembrī. 

6. Šī lēmuma 2.3.p. minētai personai apbalvojumu pasniegt Liepā, 2013.gada 

16.novembrī. 

7. Šī lēmuma 2.1., 2.2., 2.6.p. minētām personām apbalvojumus pasniegt Mārsnēnos, 

2013.gada 16.novembrī. 

8. Šī lēmuma 1.1.p. minētai personai apbalvojumu pasniegt profesionālajos svētkos 

2013.gada 12.novembrī. 

 

16. 

Par grozījumiem  Priekuļu  novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas  

nolikumā 

(ziľo: I.Rumba, izsakās: M.Baltiľš, G.Sabulis. D.Sloka, A.Tīdemanis, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilzīte Rumba 

informē par nepieciešamību izdarīt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas nolikumā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā 

(apstiprināts Priekuļu novada domes 2010.gada 20.maija sēdē, protokols Nr.9. p.8) šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt 3.1.punkta 3.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „3.1.1. Nodaļas vadītājam un vecākajam (galvenajam) grāmatvedim Priekuļu novada pašvaldībā 

ar otrā paraksta tiesībām parakstīt un apstiprināt finanšu un norēķinu dokumentus;”.  

2. Izslēgt 4.5.punkta 4.5.1.3 apakšpunktu. 

3. Izteikt 4.5.punkta 4.5.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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„4.5.1.8. Grāmatvedis – 4 amata vienības;”. 

4. Izslēgt 4.5.punkta 4.5.2. apakšpunktu. 

5. Izslēgt 4.5.punkta 4.5.4. apakšpunktu. 

6. Izteikt 4.6. punktu šādā redakcijā: 

 „4.6. Saskaľā ar amata vienību sarakstu un amata aprakstiem Liepas pagasta pārvalde  

nodrošina budžeta  un grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo dokumentu un pašvaldības 

prasībām.  

 

17. 

Par hokeja laukumu Priekuļu pagasta Jāņmuižā 

(ziľo: M.Juzupa,V.Dambe, izsakās: L.Škēle, F.Puľeiko, I.Jansone, A.Tīdemanis, M.Baltiľš, 

D.Sloka, E.Latko. G.Zicāns, J.Mičulis, A.Capars, G.Sabulis) 

 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina deputātus ar Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās 

sabiedrības „OZOLU GATVE 2” iesniegumu (reģ. 17.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.1429) par Jāľmuižas hokeja laukuma norobežošanu ar drošības sietu un laukuma malā augošo 

koku nozāģēšanu, Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobrī sniegto atbildi un informē, 

ka deputāts M.Baltiľš lūdz jautājumu par hokeja laukumu  izskatīt dome sēdē. 

Domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs V.Dambe informē, ka 

2013.gada 7.novembrī saľemts Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikuma skolotājas, Priekuļu 

pagasta iedzīvotājas [….], dzīvo [….], Jāľmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2013.gada 

7.novembra iesniegums (reģ.Nr.B-842) par hokeja laukuma saglabāšanu, lai nodrošinātu 

iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus, radītu darba, izglītības un atpūtas iespējas, kā arī 

nodrošinātu visas pagasta teritorijas racionālu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. 

Domes sēdē piedalās Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikuma direktora vietnieks L.Šķēle 

un sniedz skaidrojumu par izveidojušos situāciju. Līdz 2010.gadam hokeja laukums tika 

sagatavots un to izmantoja ne vien vietējie Jāľmuižas iedzīvotāji un tehnikuma audzēkľi, bet arī 

sportot gribētāji no apkārtējām apdzīvotām vietām, tika organizētas dažāda veida sacensības.  Ar 

sporta laukuma apsaimniekošanu tika galā iniciatīvas grupa un laukuma izmantotāji. Pēdējos 

gados hokeja laukumu apmeklēja vien 5-6 cilvēki, tā sagatavošana lietošanai un uzturēšana tika 

veikta sabiedriskā kārtā. Tā kā audzēkľu skaits tehnikumā ir samazinājies un turpina 

samazināties, L. Šķēle apšauba, vai ir lietderīgi uzturēt hokeja laukumu, to nav iespējams  izdarīt 

bez  atbalsta no malas. 

M. Baltiľš izsaka viedokli par hokeja laukuma nepieciešamību Jāľmuižā un jautā, vai 

pašvaldība grib turpināt uzturēt šo hokeja laukumu, īrējot šo teritoriju no privātpersonām un 

veikt uzlabošanas darbus, vai ļaut to turpmāk īrēt privātpersonām automašīnu stāvlaukuma 

vajadzībām. 

Deputāti izsaka viedokļus par hokeja laukuma nepieciešamību, tā uzturēšanas izmaksām 

un iedzīvotāju interesi par to, iespējamo līdzdalību laukuma uzturēšanā. 

V.Dambe ierosina uzrunāt skolotāju [….], lai iniciatīvas grupa nodibina biedrību, ar kuru 

pašvaldība var sadarboties un sniegt atbalstu iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanai.  

M.Juzupa informē, ka zemes īpašnieku pilnvarotai personai [….] beidzies pilnvaras 

termiľš, šobrīd Latvijā zemes īpašniekiem nav pilnvarotas personas, ar kuru risināt jautājumus 

par zemes izmantošanu hokeja laukuma vajadzībām. 

M.Baltiľš uzskata, ka hokeja laukums jāsaglabā, un ierosina noīrēt laukumu, iedot ūdeni 

ledus uzliešanai un lai iedzīvotāji laukumu apsaimnieko uz pašu iniciatīvas. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -9 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis), PRET – 4 (Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Māris 

Baltiľš), ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nerisināt jautājumu ar zemes īpašniekiem par zemes gabala īri hokeja laukuma 

vajadzībām Priekuļu pagasta Jāľmuižā. 
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2. Sniegt atbalstu hokeja laukuma uzliešanai, ja tā uzturēšanu uzľemas veikt šim mērķim 

dibināta biedrība. 

3. Par pieľemto lēmumu informēt [….]. 

 

18. 

Par pašvaldības mantas atsavināšanu 

(ziľo: V.Dambe) 

 

Priekuļu novada dome izskata Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Amantova 

2013.gada 6.novembra iesniegumu (reģ.06.11.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1569) par 

pašvaldībai piederošo cirsmu nodošanu atsavināšanai izsolē. 

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

21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka domes tiesības noteikt kārtību, kādā veicami 

darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 

3.panta otro daļu, saskaľā ar kuru pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē un 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt pašvaldības kustamo 

mantu dod attiecīgā dome, Priekuļu novada pašvaldības īpašumā esošās mantas – cirsmu izsoles 

noteikumu 7.punktu, kas nosaka, ka izsolei paredzēto cirsmu sarakstu apstiprina Priekuļu novada 

dome, un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 7.novembra (protokols 

Nr.11) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo mantu – cirsmas, kas atrodas Priekuļu novada 

Liepas pagasta īpašuma „Liepas pagasta padomes zeme” 1. un 2.kvartālā. 

2. Noteikt mantas atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Apstiprināt izsolei paredzēto cirsmu sarakstu. (Pielikumā) 

 

19. 

Par projekta „Veselavas muižas restaurācija” iesniegumu Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana” 

(ziľo: I.Fogele, izsakās: F.Puľeiko, V.Dambe, G.Zicāns, G.Sabulis) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar projektu vadītājas I.Fogeles un sniegto informāciju 

par iespējām iesniegt projektu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras 

un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma 

saglabāšana”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.punktu un Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 

7.novembra (protokols Nr.11) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters 

Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), 

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

Uzdot projektu vadītājai I.Fogelei sagatavot projekta pieteikumu Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”. 
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20. 

Par vienreizēja pabalsta izmaksu Priekuļu novada politiski represētajām personām 

(ziľo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrības 

2013.gada 7.oktobra vēstuli Nr.27 (reģ.07.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1381) par 

vienreizēju finansiālu atbalstu Priekuļu novada politiski represētajām personām. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Priekuļu  novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 

7.novembra (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu piešķirt Priekuļu novada 

politiski represētajām personām vienreizēju pabalstu Ls 15.00 (piecpadsmit lati un 00 santīmi) 

(EUR 21.34) apmērā vienai personai saskaľā ar pievienoto sarakstu. 

 

21. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziľo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu no [….]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 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 

saskaľā 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 -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniľa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Armands Capars, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

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

2.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu Ls 6,76, nokavējuma naudu Ls 1,91, 

kopā Ls 8,67, 

2.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 19,22, nokavējuma naudu Ls 5,47, 

kopā Ls 24,69, 

pavisam kopā Ls 33,36 (trīsdesmit trīs lati 36 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziľu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums - izpildrīkojums pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 

 

 

Sēdi beidz plkst.18.10  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


