
 
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 

 

2015.gada 28.decembrī         Nr.16 

 

Sasaukta plkst.16.00 

Sēdi atklāj plkst.16.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2015 „Par grozījumiem 

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

2015.gadam”” izdošanu. 

2. Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm no 2016.gada 1.janvāra 

līdz 2016.gada 31.augustam. 

3. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites.  

4. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku Atlīdzības nolikumā. 

5. Par darba algas fondu 2016.gadam. 

6. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2015 “Par Priekuļu novada 

domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu. 

7. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2015 “Grozījumi Priekuļu 

novada 2012.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Priekuļu novadā”” izdošanu.  

8. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. 

9. Par pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā „CATA”.   

10. Par tiešo līdzdalību SIA „ZAAO”. 

11. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

12. Par Priekuļu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Meistaru ielā 5, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

13. Par Priekuļu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Meistaru ielā 7, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

14. Par izmaiņām Priekuļu novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumā “Par grozījumiem 

Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumā ”Par Priekuļu novada 

dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu””. 

15. Par  nomas līguma termiņa pagarināšanu Morjakovas individuālajam uzņēmumam. 

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

locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai. 

17. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Doktorāts”-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

18. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 23-34, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atsavināšanu.  
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19. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 23-48, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atsavināšanu. 

20. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 13-4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atsavināšanu. 

21. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atsavināšanu. 

22. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3-37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atsavināšanu. 

23. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Maija ielā 2-1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

24. P.Ūdres iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu. 

25. Par atteikumu uzņemt Dz.P. Palīdzības reģistrā. 

26. Par atteikumu uzņemt I.Č. Palīdzības reģistrā. 

27. Par atteikumu uzņemt A.D.Palīdzības reģistrā. 

28. Par atteikumu uzņemt R.K. Palīdzības reģistrā. 

29. Par adreses apstiprināšanu ēkai nekustamajā īpašumā „Vīstuči”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

30. Par adreses apstiprināšanu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”. 

31. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2015.gada 23.novembra lēmumā (prot.Nr.15, 

7.p.). 

32. I.S. iesnieguma izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonei iegādāties zemi. 

33. Par nosaukuma – „Tērces”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

34. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 25.p) par zemes 

gabala ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai, atzīšanu par spēku zaudējušu. 

35. Par nekustamā īpašuma „Kalna Jerilas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

36. Par nekustamā īpašuma „Kalna Plinkas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

37. Par nekustamā īpašuma „Lielprikuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

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

39. Par nekustamā īpašuma „Sīkuļi 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

40. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

41. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Ustupi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

42. Par zemes lietošanas mērķu apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam „Jaunavotiņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

43. Par zemes lietošanas mērķu apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam „Lejas Avotiņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

44. R.J. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

45. Par pilnvarojumu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos. 

46. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.P. 

47. .Par nekustamā īpašuma - Ābeļdārza iela pirkšanu. 

 

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, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko.   
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Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone   – juriste; 

Ineta Eberharde  – galvenā nodokļu speciāliste; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs. 

 

Nepiedalās: 

Sarmīte Orehova – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

48. Par telpu Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nomas maksas 

noteikšanu. 

49. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-31, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā,, nodošanu atkārtotai izsolei un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

50. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-38, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā,, nodošanu atkārtotai izsolei un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

51. Par Priekuļu novada Veselavas pagasta pārvaldes vadītāju. 

52. Par zemes nomas līguma slēgšanu artēziskās akas „Sarkaņi” uzturēšanai. 

53. Par pašvaldības mantas atsavināšanu.  

 

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

Armands Capars, Gvido Sabulis, 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 48., 49, 50., 51., 52. un 53.darba kārtības jautājumu. 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 28.decembra Saistošo noteikumu Nr.15/2015 

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

novada budžetu 2015.gadam” izdošanu  

(ziņo: I.Rumba) 

 

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 21.decembra (protokols Nr.14, p.1) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, 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.15 „Par grozījumiem 

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

2015.gadam””.  
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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. 

 

 

2. 

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm no 2016.gada 1.janvāra 

līdz 2016.gada 31.augustam 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par  mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 

no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam. 

Saskaņā ar 2015.gada 30.novembrī Saeimas pieņemto un Valsts prezidenta izsludināto 

Likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, kurš stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī, 3.pantu 

(likuma 6., 7., 8. un 9.pielikumu) un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 

21.decembra lēmumu (protokols Nr.14, p.9), atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. 2016.gada budžetā valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības 

iestādēm no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam apstiprināt:  

1.1. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām: 

1.1.1. Liepas pamatskolai EUR 131 816, tajā skaitā atlīdzība EUR 102 504, 

pedagogiem piemaksa par iegūto III kvalitātes pakāpi EUR 992, par IV 

kvalitātes pakāpi EUR 3 160, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām EUR 25 160;   

1.1.2. Mārsnēnu pamatskolai EUR 41 279, tajā skaitā atlīdzība EUR 31 216, 

pedagogiem piemaksa par iegūto III kvalitātes pakāpi EUR 1 580, par IV 

kvalitātes pakāpi EUR 607, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām EUR 7 876; 

1.1.3. Priekuļu vidusskolai EUR 314 917, tajā skaitā atlīdzība EUR 241 224, 

pedagogiem piemaksa par iegūto III kvalitātes pakāpi EUR 3 744, par IV 

kvalitātes pakāpi EUR 9 128, par V kvalitātes pakāpi EUR 712, darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 60 109. 

1.2. interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām: 

1.2.1. Liepas pamatskolai EUR 5 583, tajā skaitā atlīdzība EUR 4 337, 

pedagogiem piemaksa par iegūto III kvalitātes pakāpi EUR 60, par IV 

kvalitātes pakāpi EUR 121, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām EUR 1 065; 

1.2.2. Mārsnēnu pamatskolai EUR 1 435, tajā skaitā atlīdzība EUR 1 138, 

piemaksa par iegūto III kvalitātes pakāpi EUR 23, valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 274; 

1.2.3. Priekuļu vidusskolai EUR 14 025, tajā skaitā atlīdzība EUR 10 844, 

pedagogiem piemaksa par iegūto III kvalitātes pakāpi EUR 109, par IV 

kvalitātes pakāpi EUR 395, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām EUR 2 677. 

1.3. Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 77 376, tajā skaitā 
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piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi EUR 2 768; 

uzturēšanas izmaksām EUR 71 272; 

1.4. Pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām: 

1.4.1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Mežmaliņa” EUR 36 220, tajā skaitā 

atlīdzība EUR 26 885, pedagogiem piemaksa par iegūto III kvalitātes 

pakāpi EUR 510, par IV kvalitātes pakāpi EUR 1 912, valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 6 913; 

1.4.2. Mārsnēnu pamatskolas pirmsskolas grupa EUR 3 477, tajā skaitā atlīdzība 

EUR 2 815, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 

662; 

1.4.3. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādei EUR 15 978, tajā skaitā atlīdzība 

EUR 12 673, pedagogiem piemaksa par iegūto III kvalitātes pakāpi EUR 

255, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 3 050; 

1.4.4. Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” EUR 21 734, tajā skaitā atlīdzība 

EUR 17 585, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 

4 149. 

2. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko.  

 

 

3. 

Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties Ministru kabineta 2009.gada 

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

uzskaiti”100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības 

termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus  no uzkrājumu samazinājuma, un Finanšu 

komitejas 2015.gada 21.decembra lēmumu (protokols Nr.14, p.5), atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Norakstīt bezcerīgo parādu prasības par vecāku maksām Priekuļu pirmsskolas 

izglītības iestādei „Mežmaliņa” par kopējo summu EUR 450,74 (četri simti piecdesmit euro un 

74 euro centi). (Saraksts pielikumā) 

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

 
 

4. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku Atlīdzības nolikumā 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: F.Puņeiko, R.Saļmo, G.Sabulis, A.Capars, G.Zicāns, M.Baltiņš, 

E.Latko, J.Levitass, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas 

I.Rumbas informāciju par nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības domes, 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā. 
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Deputāts M.Baltiņš iebilst lēmuma pieņemšanai, jo uzskata, ka šo jautājumu jāizskata 

kontekstā ar nākamā gada budžetu. 

     Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Finanšu komitejas 2015.gada 

21.decembra lēmumu (protokols Nr.14, p.2), un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikuma  13.2.punktu, atklāti 

balsojot, PAR – 11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Dace Kalniņa,  

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

PRET – 3 (Guntars Zicāns, Māris Baltiņš, Gvido Sabulis), ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Veikt Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

Atlīdzības nolikumā (apstiprināts Priekuļu novada domes 2010.gada 17.decembra sēdē, 

protokols Nr.20, p.1) šādas izmaiņas: 

1.1. izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā: 

“2.2. Deputāts saņem atlīdzību: 

2.2.1. EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā pirms nodokļu nomaksas par 

piedalīšanos domes sēdē;  

2.2.2. par gatavošanos (t.i. iepazīšanās ar lēmuma projektiem un klāt 

pievienotājiem materiāliem) domes sēdēm, piedalīšanos domes komiteju 

sēdēs, kā arī par deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes, domes 

komiteju sēdēm nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru.” 

1.2. izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā : 

„2.3.Domes deputātu atlīdzība par gatavošanos (t.i. iepazīšanās ar lēmuma 

projektiem un klāt pievienotājiem materiāliem) domes sēdēm, piedalīšanos 

domes komiteju sēdēs, kā arī par deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes, 

domes komiteju sēdēm tiek noteikta 80 % apmērā no domes priekšsēdētāja 

mēnešalgas stundas likmes.” 

1.3. visā nolikumā mainīt vārdus “izpilddirektora vietnieki” uz “izpilddirektora 

vietnieks”. 

1.4. nolikuma 8.nodaļā mainīt skaitliskos piemaksu apmērus uz “nepārsniedzot 

Atlīdzības likumā noteiktos apmērus”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko.  
 
 

5. 

Par darba algas fondu 2016.gadam 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: G.Sabulis, M.Baltiņš, D.Sloka, E.Latko, J.Levitass, M.Juzupa) 

 

 Dome uzklausa priekšsēdētājas Māras Juzupas informāciju par darba algas fondu 

2016.gadam. 

Deputāti izsaka viedokļus un priekšlikumus par darba algas fonda palielinājumu 

2016.gadam. 

Deputāts M.Baltiņš iebilst lēmuma pieņemšanai, jo uzskata, ka šo jautājumu jāizskata 

kontekstā ar nākamā gada budžetu. 

Priekšsēdētāja Māra Juzupa atbild uz deputātu jautājumiem un informē, ka 2016.gada 

budžeta projekta izstrādei nepieciešams domes atbalsts darba algas fonda palielināšanai 

salīdzinot ar 2015.gadu.  

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumus Nr.656 „Noteikumi par minimālās 

mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu” un Finanšu komitejas 2015.gada 21.decembra lēmumu (protokols Nr.14, p.2), 

atklāti balsojot, PAR – 11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Dace 

Kalniņa,  Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 
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Latko,), PRET – 3 (Guntars Zicāns, Māris Baltiņš, Gvido Sabulis), ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. 2016.gada budžeta projektā plānot darba algas (atlīdzības) fonda (izņemot pedagogi) 

palielinājumu 5 % apmērā. 

2. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko. 

 

6. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 /2015“Par Priekuļu novada 

domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes I.Jansones informāciju par grozījumiem 

likumā “Par pašvaldībām”, kuru jaunais tiesiskais regulējums paredz, ka novada domes saistošos 

noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai 

vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada domei jāpieņem saistošie noteikumi, kuros 

nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo 

noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta 

piekto daļu, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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.16/2015“Par Priekuļu 

novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. (Noteikumi pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus publicēt likumā “Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā. 

 

 

7. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2015 “Grozījumi Priekuļu 

novada 2012.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Priekuļu novadā”” izdošanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada 2012.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 15.panta trešo daļu, 39.panta pirmo daļu un likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „e” apakšpunktu, atklāti 

balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, 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.17/2015 „Grozījumi 

Priekuļu novada 2012.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā””. (Noteikumi pielikumā). 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas 

Priekuļu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Priekuļu novada vēstis”. 
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8. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar SIA “ZAAO” 2015.gada 11.maija vēstuli 

Nr.1025/131 “Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksas struktūrā” (turpmāk – Vēstule) 

un tai pievienoto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu. 

SIA “ZAAO” Vēstulē norādījusi, ka atbilstoši Valsts kontroles 2015.gada 20.janvāra 

revīzijas ziņojumā Nr. 2.4.1-14-11/2014 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas 

atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām” (turpmāk – VK ziņojums) norādītajam, 

kā arī SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) 

pieņemtajiem lēmumiem nepieciešams veikt izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu struktūrā un aprēķināšanas kārtībā.  

Kā norādīts Vēstulē, VK ziņojuma 51.punktā ietverts ieteikums – lai nodrošinātu 

pamatotu izdevumu par atkritumu apglabāšanu iekļaušanu atkritumu radītāju, tajā skaitā 

iedzīvotāju, rēķinos, SIA “ZAAO” kā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

atkritumu apsaimniekotājam, veicot mērījumus un novērojumus, attiecībā uz poligona tarifu 

noteikt faktiskajai situācijai atbilstošu pārrēķinu koeficientu no atkritumu svara uz tilpuma 

mērvienībām un rosināt samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Ziemeļvidzemes 

atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās. 

Lai izpildītu VK ziņojumā norādīto ieteikumu, SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta 

dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) pieņemts lēmums atbalstīt maksas par 

atkritumu apsaimniekošanu struktūras maiņu. Tāpat nolemts uzdot SIA “ZAAO” valdei 3 

mēnešu laikā iesniegt precizētu maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu lēmuma 

projektu visās Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās. 

Attiecībā uz pārrēķina koeficientiem, nosakot tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu 

atkritumu poligonos un izgāztuvēs un dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu SIA 

“ZAAO” norādījusi, ka gan atkritumu svara un tilpuma attiecība, gan apglabāto atkritumu 

īpatsvars apglabāšanai nodotajā atkritumu masā var būt mainīgs, tādēļ SIA “ZAAO” ierosina 

turpmāk nenoteikt pārrēķina koeficientus saistošajos noteikumos, bet tos atspoguļot SIA 

„ZAAO” iesniegtajā maksas aprēķinā. 

Savukārt, veicamās izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā 

saistītas ar tās papildināšanu ar trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām, vienlaikus nemainot 

šobrīd spēkā esošo kopējo maksas apmēru. Atbilstoši “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku 

sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) nolemtajam maksā par atkritumu apsaimniekošanu 

papildus esošajiem maksas veidojošajiem komponentiem būtu jāiekļauj trīs jaunas komponentes: 

1) maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu,  

2) maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi 

un uzturēšanu,  

3) izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.  

Kā norādījusi SIA “ZAAO”, minētās izmaksu pozīcijas faktiski jau šobrīd atbilstoši 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu 

apsaimniekošanu, tikai tās netika atsevišķi izdalītas un norādītas atkritumu radītājiem nosūtītajos 

rēķinos. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no pārējām 

apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA „ZAAO” 

izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu 

visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā. 

Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem un dalībnieku sapulcē nolemtajam SIA “ZAAO” 

veikusi precizētu maksas aprēķinu, kurā atbilstoši precizēts poligona tarifa pārrēķina koeficients 

no svara uz tilpuma mērvienībām. Šāds aprēķins pamatots ar iepriekšējos gados konstatēto 
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attiecīgi sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību un proporciju starp poligonā ievesto un 

faktiski apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu.  

Līdz ar to maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk veidos: 

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

dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un 

uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī 

izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes 

atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas 

jomā – 4,84 EUR apmērā par 1 m
3
; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 5,65 EUR apmērā par 1 m
3
; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā – 1,39 EUR apmērā par 1 m
3
. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Vēstulei pievienoto maksas par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu aprēķinu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo 

daļu, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Sākot ar 2016.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā 11,88 EUR par 1 m
3
 atkritumu plus pievienotās 

vērtības nodoklis. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

R.Saļmo. 

 

 

9. 

Par pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā „CATA” 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: D.Sloka, M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas informāciju par 

Priekuļu novada pašvaldības līdzdalību akciju sabiedrībā “CATA”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk - Likums) un 

tā Pārejas noteikumu 11.punkts paredz, ka Publiskas personas augstākajai lēmējinstitūcijai 

saskaņā ar Likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim ir jāpieņem lēmums par tās tiešās 

līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās.  Priekuļu novada pašvaldība atbilstoši Likuma 

7.panta otrajai daļai  

1) sniedz savu vērtējumu attiecībā uz līdzdalības akciju sabiedrībā „CATA” 

saglabāšanas atbilstību šā Likuma 4. panta nosacījumiem; 

2) norāda vispārējo stratēģisko mērķi. 

Veicot vērtējums attiecībā uz līdzdalības akciju sabiedrībā „CATA” saglabāšanas 

atbilstību Likuma 4. panta nosacījumiem, konstatēts, ka: 

Priekuļu novada pašvaldība ir ieguvusi akciju sabiedrības „CATA”, vienotais reģ. 

Nr.40003016840, akcijas 2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Saskaņā ar 

Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, minētā norma atbilstoši 

Likuma 7.panta jēgai attiecas uz līdzdalības kapitālsabiedrībā saglabāšanas izvērtējumu. 

Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas:  

1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 
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2. sniedzot pakalpojumus; 

3. dibinot kapitālsabiedrību vai iegūstot līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3) stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) jaunā nozarē; 

5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību 

kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās 

funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota 

attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā 

likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts 

pārvaldes iestādes šajā likumā noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām, autonomās funkcijas, 

kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību 

kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai 

publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro 

daļu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām 

dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību 

normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā iegūstot vai attiecīgi saglabājot dalību 

kapitālsabiedrībā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.  

Regulāro pasažieru pārvadājumu tirgū AS „CATA” sniegto pakalpojumu kvalitātes un 

apjoma ziņā ieņem vienu no vadošajām vietām Latvijā. AS „CATA” dibināta 02.04.1954. ar 

toreizējā autotransporta ministra Eduarda Liberta pavēli Nr.244 „Par Cēsu 9. autotransporta 

kantora (ATK-9) izveidošanu” un pavēli Nr.245 „Par Valkas ATK-2 izformēšanu” un 2014.gada 

aprīlī atzīmēja savu dibināšanas 60. gadskārtu. Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

06.05.1998. rīkojumu Nr.218 „Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības firmas “CATA” 

akciju nodošanu pašvaldību īpašumā” valstij piederošās privatizējamās valsts akciju sabiedrības 

firmas “CATA” akcijas tika nodotas Cēsu un Limbažu rajona padomju īpašumā. 2009.gadā, 

reģionālās reformas rezultātā, Cēsu un Limbažu rajona padomēm piederošās akcijas tika nodotas 

12 novadu pašvaldībām: Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, 

Vecpiebalgas, Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada pašvaldībai. 

Pārreģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā veikta 2003.gada 

7.aprīlī jau pēc likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” spēkā stāšanās 2003.gada 1.janvārī. 

AS „CATA” darbības mērķis ir regulārais pasažieru autotransports, pilsētas un piepilsētas 

pasažieru sauszemes transports, skolēnu pārvadājumi un transports pēc pasūtījuma, tai skaitā 

starpvalstu tūrisma  pakalpojumi. Saskaņā ar NACE klasifikatoru, sabiedrības komercdarbības 

galvenie veidi ir: 

1. citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39); 

2. pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31); 

3. automobiļu apkope un remonts (45.20); 

4. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20). 

AS „CATA” ir piecas struktūrvienības: 

•   Limbažos no 1959.gada, Ozolaines ielā 1, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; 

•   Ainažos no 1972.gada, Valdemāra ielā 99, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035; 
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•   Siguldā no 1974.gada, Vidzemes šosejā 22, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; 

•   Saulkrastos no 1974.gada, Akāciju ielā 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160; 

•   Ērgļos no 1986.gada, Parka ielā 31, Ērgļi, Ērgļu nov., LV-4840. 

Struktūrvienību izvietojums nodrošina operatīvu, kvalitatīvu, drošu un precīzu sniegto 

pakalpojumu pieejamību pasažieriem reģionālās nozīmes maršrutos, minimālus attālumus līdz 

maršrutu galapunktiem, viszemākās izmaksas pakalpojumu pasūtītājiem, zemas autobusu parka 

remonta un apkopju izmaksas (autobusu mazgāšana, tehniskās apkopes, nelielu remonta apjomu 

izpilde). 

AS “CATA” apkalpo trīs autoostas: 

1. „Cēsu autoosta” - Stacijas laukums 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; 

2. „Siguldas autoosta” – Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; 

3. „Limbažu autoosta” - Stacijas iela 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001. 

 

2008.gada 9.jūlijā tika pieņemts Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums, kas noteica, 

ka rajona padomes  līdz 2008.gada 31.decembrim pieņem reorganizācijas plānu, paredzot tajā 

visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vietējām pašvaldībām un 

plānošanas reģioniem. Šā likuma 2.pants noteica, ka rajona padomes pilnvaras izbeidzas 

2009.gada 1.jūlijā. Minētā likuma izpildes ietvaros rajona pašvaldībām, izstrādājot 

reorganizācijas plānus, bija jāievēro Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, tai skaitā likuma 

88.panta nosacījumi attiecībā uz komercdarbību. Vietējās pašvaldības, pārņemot rajona 

padomēm piederošās akcijas, pārņēma arī visas no šīm akcijām izrietošās tiesības un saistības. 

Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija tiesiskais regulējums attiecībā uz publisku personu 

komercdarbības veikšanas nosacījumiem un pašvaldību autonomo funkciju apjomu, kas saistīts 

ar AS „CATA” darbības nozari, ir palicis nemainīgs. 

Priekuļu novada pašvaldība, realizējot pārvaldi kā publisko tiesību subjekts, atbilstoši 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta prasībām, savā darbībā ievēro labas pārvaldības 

principu, pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, valsts pārvaldi 

organizē pēc iespējas efektīvi, kā arī pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, valsts 

pārvaldes institucionālo sistēmu, un veicot komercdarbību AS „CATA” realizē pasākumus 

kvalitatīva un visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem pieejama sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas organizācijai pašvaldības administratīvā teritorijā, kā arī savā darbībā realizē kontroli 

par sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma normām sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizācijas funkciju pašvaldības īsteno caur Plānošanas reģioniem, kuri saskaņā 

ar minētā likuma 5.panta ceturto daļu darbojas pašvaldību interesēs, noskaidrojot un apkopojot 

plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgā plānošanas 

reģiona teritorijā, apkopojot priekšlikumus maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu 

izstrādāšanai un plānošanai un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu 

noteikšanai, apsekojot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniedzot priekšlikumus par to 

nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos. 

Turklāt sabiedriskā transporta pakalpojumu organizācijas funkcija ir cieši saistīta ar citu 

pašvaldībai autonomo funkciju izpildes organizāciju.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu pašvaldības 

pienākums ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību, tai skaitā nodrošinot organizatorisku un finansiālu atbalstu kultūras 

pasākumiem. Saglabājot dalību AS „CATA”,  Priekuļu novada pašvaldībai ir iespēja nodrošināt 

kvalitatīvu, operatīvu un finansiāli izdevīgu transporta pakalpojumu pašvaldības kultūras 

kolektīvu dalībai kultūras pasākumos gan pašvaldības administratīvajā teritorijā, gan ārpus tās, 

kā arī nodrošināt kultūras pasākumu pieejamību. 

Izglītības likuma izpratnē pašvaldība kā izglītības atbalsta iestāde caur dalību AS 

„CATA”  organizatoriski nodrošina Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punkta prasību 
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izpildi, nodrošinot transportu izglītojamo nokļūšanai skolā, arī tad, ja nav iespējams to 

nodrošināt valsts pasūtītā sabiedriskā transporta maršruta tīklā.  

Pašvaldība kā savas teritorijas iedzīvotāju pārstāve ir ieinteresēta savas teritorijas 

sociālekonomiskajā attīstībā - nodarbinātības palielināšanā un bezdarba samazināšanā, dzīves 

vides, tai skaitā sociālās infrastruktūras, uzlabošanā un labklājības paaugstināšanā. Saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu pašvaldību autonomā funkcija ir 

sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu. Sekmējot savā teritorijā ekonomiskās aktivitātes pieaugumu – jaunu uzņēmumu, 

jaunu darba vietu radīšanu un esošo saglabāšanu – pašvaldība: 

 palielina nodarbinātību, samazina bezdarbu; 

 palielina vietējo pakalpojumu, tai skaitā arī pašas pašvaldības sniegto pakalpojumu, 

pieprasījumu; 

 sekmē teritorijas efektīvu izmantošanu un infrastruktūras sakārtošanu un attīstību. 

 

Akciju sabiedrība „CATA”, nodarbinot vidēji 410 strādājošos, ir viens no lielākajiem 

daba devējiem un lielajiem nodokļu maksātājiem Vidzemes reģionā – nodokļos no 2010.gada 

līdz 2015.gadam samaksāti EUR 8 586 764, tai skaitā iedzīvotāju ienākumu nodoklis EUR 4 111 

888 un nekustamā īpašuma nodoklis EUR 172 037, kas ir viens no pašvaldību budžeta pamata 

ienākumiem.   

Ņemot vērā iepriekš teikto, akciju sabiedrība „CATA” darbojas Priekuļu novada 

pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē, un Priekuļu novada pašvaldība, lai nodrošinātu efektīvu 

pašvaldību funkciju un uzdevumu veikšanu, realizējot pārvaldi kā privāttiesību subjekts darbojas 

sabiedrības interesēs. Saglabājot akciju sabiedrības „CATA”, kā veiksmīgas komercsabiedrības, 

akcijas pašvaldības īpašumā, tādejādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 

prasībām, nodrošinot sabiedrības interešu īstenošanu, t.i, sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pieejamību visiem rajona iedzīvotājiem, kā arī nodrošinot augstāku kvalitātes standartu, saskaņā 

ar galveno darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriju - personām sniegto pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību, izmantojot priekšrocības: 

- kontrolēt pakalpojumu izpildi un kvalitāti,  

- operatīvi reaģēt uz pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām sabiedriskā transporta 

nodrošināšanā,  

- veikt pakalpojumu sniegšanu ar mazākiem finansiāliem resursiem, vienlaicīgi nodrošinot 

augstāku pārvadājumu kvalitāti, 

- optimizēt izmaksas veicot specializēto skolēnu maršrutu integrāciju regulāro pasažieru 

maršrutu tīklā,  

attīstīt sabiedrisko transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiāli tehnisko 

bāzi un autoparka atjaunošanu uz komercdarbības rezultātā saņemtās peļņas rēķina, tādejādi 

nodrošinot augstāku kvalitātes standartu un lielāku pakalpojumu pieejamību, tai skaitā personām 

ar īpašām vajadzībām. 

Komercdarbība ir valsts pārvaldes instruments, ar kuru ir iespējams nodrošināt visām 

rajona iedzīvotāju sociālajām grupām iespēju saņemt pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā 

transporta pakalpojumus. AS „CATA” spēj nodrošināt augstāku pakalpojuma kvalitātes 

standartu nekā normatīvajos aktos noteiktais minimums. Lai uzlabotu komersanta pārvaldības 

procesus un paaugstinātu komersanta darbības efektivitāti, klientu apmierinātību un virzītu 

komersantu uz nepārtrauktu pilnveidošanos, 18.07.2007. pirmo reizi tika sertificēta un 2010. un 

2013.gada jūlijā pārsertificēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 

9001 prasībām. Sabiedrība ir apliecinājusi spēju sistemātiski sasniegt sertifikācijas darbības 

sfēras pakalpojuma atbilstību standarta prasībām, kā arī īstenot organizācijas politiku un mērķus 

darbības sfērā – pasažieru regulārie pārvadājumi. SGS (Société Générale de Surveillance) 

18.07.2013. izsniegts sertifikāts CH07/0739.00 apliecina, ka AS „CATA” kvalitātes vadības 

sistēma ir novērtēta un atzīta par atbilstošu ISO 9001:2008 standarta prasībām. 
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AS „CATA” pamatkapitāls ir EUR 1 398 241.60, kas sastāv no 998744 akcijām. Priekuļu 

novada pašvaldībai pieder 106 819 akcijas, kas sastāda 10.70% no pamatkapitāla. Atlikusī 

pamatkapitāla daļa 89.15% apmērā pieder citām Vidzemes reģiona pašvaldībām un 0,15% 

apmērā privātpersonām. AS „CATA” kā pašvaldību kontrolēta akciju sabiedrība kopš tās 

dibināšanas brīža ir novirzījusi komercdarbības rezultātā gūto peļņu attīstībai, tehniskās bāzes un 

autoparka sakārtošanai un atjaunošanai. Laika periodā no 2010.gada ieguldīto investīciju apjoms 

kopumā sastāda EUR 9 926 081. 

Pēdējo piecu gadu laikā sniegto pakalpojuma kvalitātes un ietekmei uz vidi uzlabošanai 

un konkurētspējas nodrošināšanai autoparka atjaunošanā kopumā ir ieguldīti EUR 9 175 181.  

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozare ir saistīta ar finansiāli apjomīgas materiāli 

tehniskās bāzes un atbilstošas infrastruktūras nepieciešamību, bez tam pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanai ir nepieciešamas regulāras investīcijas. Šobrīd AS „CATA”  autoparks sastāda 

175 vienības. AS „CATA” nodrošina trīs nozīmīgu pasažieru apmaiņas punktu - autoostu 

darbību Cēsu, Limbažu un Siguldas pilsētās, kā arī struktūrvienību tīklu Vidzemes reģionā, kuru 

uzturēšanā  laika periodā kopš 2010.gada ieguldīti EUR 750 900. AS „CATA” peļņas sadales 

princips – ieguldīt to attīstībā, kopumā atšķiras no privātpersonām piederošu uzņēmumu peļņas 

sadales principiem – pamatā vairot uzņēmuma īpašnieku personīgo labklājību.  

Ņemot vērā iepriekš teikto ir atzīstams, ka AS „CATA” darbojas nozarē, kuras 

infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kas atbilst Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumam. Minēto ieguldījumu rezultātā 

iedzīvotājiem tiek sniegts kvalitatīvs un brīvi pieejams sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas 

ir realizējams vienīgi ieguldot tā attīstībā, tādejādi, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 19.punktā norādīto pašvaldības autonomo funkciju augstā kvalitātē. 

Izvērtējot Vispārējo stratēģisko mērķi, konstatēts, ka: 

Priekuļu novada pašvaldības stratēģiskais mērķis, veicot komercdarbību sabiedriskā 

transporta nozarē un saglabājot līdzdalību  AS „CATA”, ir visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem 

pieejama un kvalitatīva sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizācija pašvaldības 

administratīvā teritorijā, vienlaicīgi uzlabojot sociālekonomisko situāciju pašvaldības teritorijā 

kopumā. 

AS „CATA” īpašnieku struktūra, kad komersanta 99,85% akciju īpašnieki ir novadu 

pašvaldības, kuru teritorijās komersants veic pārvadājumus vietējos reģionālajos maršrutos, 

palīdz operatīvi un veiksmīgi risināt jautājumus par optimālu, sabiedrībai pieejamu maršruta 

tīkla izveidi un jautājumus par skolēnu pārvadājumiem novados, kā arī nodrošina iespēju 

pašvaldībām realizēt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktā noteikto 

autonomo funkciju – organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus savās teritorijās. Pastāv 

risks, ka privatizācijas rezultātā, mainoties uzņēmuma politikai, varētu kristies pakalpojuma 

kvalitāte, tikt ietekmēti pašvaldībai nozīmīgo iekasēto nodokļu apjomi, iedzīvotāju 

nodarbinātība, pārvadājumu efektivitāte un maršrutu mijiedarbības samērīgums Priekuļu novada 

pašvaldības teritorijā un apgrūtināta Priekuļu novada pašvaldības veiksmīga funkciju realizācija.  

Pamatojoties uz iepriekš teikto, Valsts pārvaldes likuma 88.panta pirmās daļas 3., 5.un 

6.punktiem, 88.panta otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4., 7.pantiem un tā Pārejas noteikumu 11.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 5. un 19.punktiem, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 14.punktu, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Atzīt Priekuļu novada pašvaldības dalību AS „CATA” par atbilstošu Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.,5.un 6.punktu noteikumiem. 

2. Turpināt Priekuļu novada pašvaldības dalību AS „CATA”, saglabājot pašvaldības 

īpašumā tās kapitāla daļas. 
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3. Noteikt kā Priekuļu novada pašvaldības stratēģisko mērķi komercdarbības nozarē - 

visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem pieejama un kvalitatīva sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas organizāciju pašvaldības administratīvā teritorijā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

 

 

10. 

Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO” 
(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja M. Juzupa informē deputātus par nepieciešamību 

izskatīt jautājumu par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk – Likums). 

Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu Publiskas personas augstākā 

lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās 

tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir 

pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un 

atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka 

attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā 

noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem 

attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver: 

1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4. panta nosacījumiem; 

2) vispārējo stratēģisko mērķi. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. 

Ņemot vērā minēto, Priekuļu novada pašvaldības domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem 

lēmums, kurā tai jāizvērtē Priekuļu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA 

“ZAAO” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “ZAAO” komercdarbības 

veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām 

pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis. 

Izvērtējot atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 4.panta nosacījumiem, konstatēts, ka: 

Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos: 

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) sniedzot pakalpojumus; 

3) veicot komercdarbību. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti 

Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3) stratēģiski svarīgā nozarē; 

4) jaunā nozarē; 

5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu. 

Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas 

personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību. 

http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p7
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p88
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Dome izvērtēja SIA “ZAAO” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta pirmajai daļai un nolēma noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga 

nozare. Lēmuma pamatojumā tika konstatētas arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 

pirmajai daļai atbilstošas SIA “ZAAO” komercdarbības pazīmes: 

- pašvaldības, kas ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, veikušas būtiskus 

ieguldījumus kapitālsabiedrības infrastruktūrā (11,50 milj. latu jeb 16,36 milj. eiro), 

uzņemoties arī ilgtermiņa saistības, par kurām ir sniegti valsts galvojumi. Papildus 

minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “ZAAO”, lai nodrošinātu likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās 

funkcijas īstenošanu, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrā ir investējis 15.4 

milj. EUR, kur puse ir investēta poligona Daibe attīstībā, un 11% dalītās atkritumu 

vākšanas infrastruktūras attīstībā. Līdz ar to SIA “ZAAO” komercdarbība atbilst 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punktam. 

- Pašvaldības dalība SIA “ZAAO” ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu 

īstenošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā ne tikai Pašvaldības, bet arī pārējo 

pašvaldību, kuras ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, teritorijās. Šajā gadījumā 

konstatējama SIA “ZAAO” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam. 

Ņemot vērā minēto, kā arī Lēmumā ietverto pamatojumu, secināms, ka Pašvaldības 

līdzdalība SIA “ZAAO” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un līdz ar to tai ir saglabājama 

tieša līdzdalība SIA “ZAAO”. 

Izvērtējot vispārējo stratēģisko mērķi, konstatēts, ka: 

SIA “ZAAO” ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldību 

dibināta kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrības īpašnieku sastāvu sākotnēji veidoja pavisam 81 

pilsētu dome un pagastu padome. Katram dibinātājam piederēja neliels skaits SIA “ZAAO” 

kapitāla daļu, kas tika noteikta pēc iedzīvotāju skaita pašvaldības teritorijā. Kapitāla daļu turētāju 

skaits mainījās pēc 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas, pagastiem un pilsētām 

apvienojoties novados. Lielākā kapitāla daļu turētāja ir Valmieras pilsētas pašvaldība, kurai 

pieder 43.65% kapitāldaļu. Šobrīd SIA “ZAAO” īpašnieces ir 28 pašvaldības.  

Saskaņā ar SIA “ZAAO” 1998.gada 23.oktobra dibināšanas līgumu kapitālsabiedrības 

dibināšanas mērķis bija, līgumslēdzējas pusēm apvienojot daļu savu materiālo līdzekļu un 

resursu, izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas 

problēmām Ziemeļvidzemes reģionā un nodarboties ar saimniecisko atkritumu apsaimniekošanu 

atbilstoši ekoloģiskajām prasībām. Dibināšanas līgumā jaundibināmajai kapitālsabiedrībai tika 

noteikts uzdevums aizsargāt vidi, apsaimniekojot ienākošos atkritumus, reģenerējot materiālus, 

kompostējot, šķirojot, apstrādājot atkritumus un izvietojot tos izgāztuvēs tādā veidā, kas atbilst 

atkārtotas pārstrādāšanas principiem. Kā svarīgs aspekts Dibināšanas līgumā tika noteikts aktīvi 

piedalīties vides tīrību pastāvīgi uzturošas sabiedrības veidošanā un nodrošināšanā, lai tiktu 

uztverta kapitālsabiedrības vadošā loma vides jautājumu risināšanā. 

Vairāk nekā 16 gadus pēc SIA “ZAAO” dibināšanas konstatējams, ka Dibināšanas 

līgumā izvirzītie kapitālsabiedrības mērķi un uzdevumi tiek īstenoti. 

SIA “ZAAO” darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, 

pārkraušana, pārvadāšana, sagatavošana apglabāšanai un apglabāšana, sabiedrības izglītošana. 

Darbības veids pēc NACE klasifikatora Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 

(38.11, versija 2.0).  

Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas 

jomā, ko atzīst partneri un sabiedrība.  

Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti 

klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana. 

Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir īstenot atkritumu apsaimniekošanu reģionā, tā 

primārais uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šīs sabiedrībai nozīmīgās aktivitātes īstenošana. 
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2014. gadā kapitālsabiedrība veica būtiskas izmaiņas darbībā, un turpmāk savu darbību 

koncentrēs tikai uz savu īpašnieku pašvaldību administratīvajām teritorijām. 

2004. gada 1. decembrī darbību sāka cieto sadzīves atkritumu poligons “Daibe”, Stalbes 

pagastā, Pārgaujas novadā (turpmāk – poligons Daibe), kurš no 2005. gada 1. janvāra ir vienīgā 

legālā Ziemeļvidzemes atkritumu reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta, 

kas attīstās par reģionālu daudzfunkcionālu atkritumu apsaimniekošanas centru. 

SIA “ZAAO” bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrība Latvijā, kuras 

darbībā 2002. gadā tika izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst 

starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001 (kvalitātes) un LVS EN ISO 14001 (vides 

pārvaldības). 

SIA “ZAAO” koncentrē savu darbību Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā, taču tā īpašnieces ir arī Pierīgas un Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

pašvaldības. Iepriekšējo gadu izaugsme apliecina, ka kapitālsabiedrība atkritumu nozarē izvirza 

un sasniedz arvien jaunus mērķus, par kuriem liek runāt arī citiem nozares komersantiem. 

Visas savas darbības laikā, SIA “ZAAO” ir plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu infrastruktūru, un faktiski ir izpildījusi 

priekšnosacījumus, lai ilgtermiņā varētu veikt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Ir 

nodrošināta ne tikai atkritumu apglabāšanas bāze līdz 2035. gadam, bet arī panākta visu sadzīves 

atkritumu otrreizējā apstrāde šī brīža prasību izpildei. Vērtējot no nozares pozīcijām, abi šie 

būtiskie sasniegumi ir saistīti ar lieliem kapitālieguldījumiem, kas ietekmējušas 

kapitālsabiedrības finanšu rezultātus, tādēļ tie ietekmēs kapitālsabiedrības attīstības iespējas 

nākotnē. 

SIA “ZAAO” sniegtos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus regulē pašvaldības, jo 

tiesības nodarboties ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu kapitālsabiedrība ir ieguvusi 

noslēdzot līgumus ar pašvaldībām, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

18.panta pirmās daļas prasībām. 2013. gada nogalē tika panāktas vienošanās ar virkni pašvaldību 

par sadarbību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai turpmākajiem pieciem 

gadiem. Noslēgtie sadarbības līgumi nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē. 

Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA „ZAAO” Pašvaldības teritorijā ir ieviesusi sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo prasībām. Tajā 

pašā laikā jāņem vērā, ka turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs sistēmas darbības attīstība, lai 

nodrošinātu to prasību izpildi, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas nākotnē, 

piemēram, apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazinājums, atkārtotai 

izmantošanai sagatavoto atkritumu daudzuma palielinājums, u.c. 

SIA “ZAAO” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2015.-2020. 4.nodaļā 

“Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi” norādīts, ka par kapitālsabiedrības galveno 

stratēģisko mērķi būtu uzskatāma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana 

apkalpoto pašvaldību (kapitālsabiedrības īpašnieču) teritorijā tādā veidā, lai: 

1) tiktu ievērotas: 

- normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā 

uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti; 

- valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu noteikumi; 

- kapitālsabiedrības kvalitātes vadības sistēmas normas;  

- klientu maksātspējas robežas.  

2) pakalpojums atbilstu SIA “ZAAO” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem; 

3) SIA “ZAAO” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās 

pieejamās tehnoloģiskās metodes; 

4) sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla 

pieeja atbilstoši klienta vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas; 

5) pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides apziņas veidošanu, kas veicinātu 

kapitālsabiedrības apgrozījuma pieaugumu; 
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6) sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums pakalpojuma nodrošināšanai 

konkrētajā pašvaldībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 

pirmo daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu 

un ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 12.marta atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Atzīt Priekuļu novada pašvaldības līdzdalību SIA “ZAAO” par atbilstošu Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. Noteikt, ka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu 

prasību, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

 

 

11. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa izpilddirektoru Fjodoru Puņeiko par nepieciešamību 

veikt izmaiņas amatu klasifikācijas katalogā. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Ar 2016.gada 1.janvāri  izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu 

klasifikācijas katalogā (apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra 

sēdē, protokols Nr.18, p.25), iekļaujot Mežu apsaimniekošanas nodaļu un vienu amata vienību – 

mežzinis (profesijas kods 2422 56), 3.saime – Apsaimniekošana, līmenis -IIC, 9.mēnešalgu 

grupa, ar maksimālo mēnešalgu 994,00 euro. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

12. 

Par Priekuļu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Meistaru ielā 5, 

Jāņmuižā, Priekuļu  pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora Fjodora 

Puņeiko informāciju par pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma – Meistaru ielā 5, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu projektu. 

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

2015.gada 23.novembra lēmumu (protokols Nr.15, p.23) pašvaldības nekustamais īpašums, kas 

atrodas Meistaru ielā 5, Jāņmuižā, 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.  
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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 – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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  ēku (būvju) nekustamā īpašuma ar „kadastra 

Nr.” Meistaru ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi 

pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

13. 

Par Priekuļu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Meistaru ielā 7, 

Jāņmuižā, Priekuļu  pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora Fjodora 

Puņeiko informāciju par pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma – Meistaru ielā 7, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu projektu. 

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

2015.gada 23.novembra lēmumu (protokols Nr.15, p.58) pašvaldības nekustamais īpašums, kas 

atrodas Meistaru ielā 7, Jāņmuižā, 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 – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa,  Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj:     

3. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības  ēku (būvju) nekustamā īpašuma ar „kadastra 

Nr.” Meistaru ielā 7, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi 

pielikumā). 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

14. 

Par izmaiņām Priekuļu novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumā “Par 

grozījumiem Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumā  ”Par Priekuļu 

novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar juristes I.Jansone informāciju par nepieciešamību veikt 

grozījumus Priekuļu novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumā (protokols Nr.8, p.9.). 

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

Saistošo noteikumu Nr.16 “Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām” 2.1.12.p. noteikts 

pašvaldības nodevas par izziņām no dzimtsarakstu nodaļas arhīva apmērs EUR 1,42.  

Tā kā nodevas apmērs ir noteikts ar pašvaldības iepriekš minētajiem saistošajiem 

noteikumiem, nav nepieciešams noteikt maksu par pakalpojumu, izsniedzot izziņu no 

dzimtsarakstu arhīva, ar domes lēmumu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Veikt izmaiņas Priekuļu novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumā “Par grozījumiem 

Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra lēmumā  ”Par Priekuļu novada dzimtsarakstu 

nodaļas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” , svītrojot  lēmuma 1.punkta 8.apakšpunktu 

(izziņas izsniegšana no dzimtsarakstu nodaļas arhīva – EUR 1,50). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Ī.Uldriķe. 
 

15. 

Par  nomas līguma termiņa pagarināšanu Morjakovas individuālajam uzņēmumam 
(ziņo: E.Šīrante, izsakās: D.Sloka) 

 

Priekuļu novada dome izskata Morjakovas individuālā uzņēmuma, reģistrācijas kods: 

49502003486, reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā: 05.03.1993., juridiskā adrese: Priekuļu 

novads, Liepas pagasts, Liepa, Pāvila Rozīša iela 7 dz. 36, uzņēmuma īpašnieces Ņinas 

Morjakovas 2015.gada 4.decembra iesniegumu (reģ. 07.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.2392) par neapdzīvojamo  telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatē: 

1. Ar nomnieku Morjakovas individuālo uzņēmumu ir spēkā esošs neapdzīvojamo telpu 

nomas līgums par neapdzīvojamo telpu, pēc plāna telpu Nr.10 , Pāvila Rozīša ielā 5, 

Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, lietošanu; 

2. Nomātās telpas tiek izmantotas noliktavas vajadzībām, nepārtikas preču glabāšanai. 

3. Telpas tiek iznomātas kopš  2008.gada. 

4. Morjakovas individuālam uzņēmumam nav parādsaistību ar Priekuļu novada 

pašvaldību.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

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

daļu un Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu , atklāti 

balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, 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 2014.gada 30.decembrī ar Morjakovas individuālo uzņēmumu, reģistrācijas 

kods: 49502003486, reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā: 05.03.1993., juridiskā adrese: 

Pāvila Rozīša iela 7 dz. 36, Liepas pagasts, Priekuļu novads, noslēgtā nomas līguma Nr.11/09 

termiņu par neapdzīvojamās telpas Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

LV-4128,  1.stāvā, pēc plāna  telpa Nr.10,  (telpa ar  platību 22,0 m
2
, balkons ar platību 3,3 m

2
; 

gaiteni ar  platību 5,7 m
2
), kopējā iznomājamo telpu platība 31,00 m

2
, noliktavas vajadzībām, 

nepārtikas preču glabāšanai uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – viens gads. 

3. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības vadītājai E.Šīrantei sagatavot nomas līguma 

projektu. 

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

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājai E.Šīrantei 

6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un Morjakovas individuālajam uzņēmumam 

uz adresi Pāvila Rozīša iela 7 dz. 36, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

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

rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-4201. 
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16. 

Par nomas līguma termiņa pagarināšanu sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļas, reģistrācijas kods: 40008036379, juridiskā adrese: 

Maija iela 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, 2015.gada 26.novembra 

iesniegumu (reģ. 27.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2323) par telpu Maija ielā 4-46, 

Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar nomnieku sabiedriskās 

organizācijas „Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļu ir spēkā 

esošs neapdzīvojamo telpu nomas līgums un minētās telpas Maija ielā 4-46, Liepa, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, ofisa vajadzībām tiek izmantotas kopš 1999.gada. 

Nomniekam nav parādsaistību ar Priekuļu novada pašvaldību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

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

otro daļu, Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 18.decembra (protokols Nr.19) atzinumu, atklāti 

balsojot, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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 2014.gada 30.decembrī ar sabiedriskās organizācijas „Latvijas kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļu, reģistrācijas kods: 40008036379, 

nodokļu maksātāja juridiskā adrese: Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010, reģistrēta Nodokļu 

maksātāju reģistrā 2000.gada 15.maijā ar kodu 90000886081, adrese: Maija iela 4-46, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, noslēgto nedzīvojamo telpu, ar kopējo platību 47 m
2
, 

Maija ielā 4-46, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, nomas līgumu Nr.04/14 

lietošanai ofisa vajadzībām, uz iepriekš  noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – viens gads. 

3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājai E.Šīrantei sagatavot nomas līgumu. 

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

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājai E.Šīrantei. 

6. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei un sabiedriskās organizācijas „Latvijas 

kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai uz adresi Maija iela4-46, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

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

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

 

 

17. 

Par pašvaldības īpašuma “Doktorāts – 2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, “Doktorāts – 2”, nodot 

atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, “Doktorāts – 2”. Pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā. 
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Īpašuma objekta būves nosaukums - dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Ierakstīt pašvaldības nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

“Doktorāts – 2”, zemesgrāmatā. 

2. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, “Doktorāts – 2”. 

3. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

18. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 23-34, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23-34, 

nodot atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23-34. Pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas 

Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
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Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Ierakstīt pašvaldības nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas ielā 23-34, zemesgrāmatā. 

2. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Rūpnīcas ielā 23-34. 

3. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

19. 

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

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23-48, 

nodot atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23-34. Pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas 

Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums - dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Ierakstīt pašvaldības nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas ielā 23-48, zemesgrāmatā. 

2. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Rūpnīcas ielā 23-48. 
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3. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

20. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 13-4, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 13-4, nodot 

atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 13-4. Pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas 

Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Ierakstīt pašvaldības nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas ielā 13-4, zemesgrāmatā. 

2. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Rūpnīcas ielā 13-4. 

3. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

21. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 9-2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 9-2, nodot 

atsavināšanai izsolē. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Priekuļu novada pašvaldībai 

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 9-2. Pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Ierakstīt pašvaldības nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas ielā 9-2, zemesgrāmatā. 

2. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Rūpnīcas ielā 9-2. 

3. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

22. 

Par pašvaldības īpašuma Maija iela 3-37, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 3-37, nodot 

atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, Maija ielā 3-37. Pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums - dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 
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valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Ierakstīt pašvaldības nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Maija ielā 3-37, zemesgrāmatā. 

2. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Maija ielā 3-37. 

3. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

23. 

Par pašvaldības īpašuma Maija iela 2-2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

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

pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 2-2, nodot 

atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā, Maija ielā 2-2. Pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums - dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu novada 

pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

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

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

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Ierakstīt pašvaldības nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Maija ielā 2-2, zemesgrāmatā. 
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2. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Maija ielā 2-2. 

3. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz nākamo domes sēdi izstrādāt izsoles noteikumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

24. 

P. Ūdres  iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Mārsnēnu veselības aprūpes iestādes vadītājas Pārslas Ūdres 

2015.gada 20.novembra iesniegumu (reģ. 20.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ū-1227) 

ar lūgumu pagarināt nedzīvojamās telpas Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta „Aptiekā” nomas 

līguma termiņu ārsta palīga pakalpojumu sniegšanai Mārsnēnu pagasta iedzīvotājiem. 

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

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

apakšpunktu un otro daļu, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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 neapdzīvojamo telpu „Aptiekā”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, nomas 

līgumu ar Pārslu Ūdri uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 

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

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

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

 

 

25. 

Par atteikumu uzņemt Dz.P. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata Dz.P., „personas kods”, 2015.gada 29.septembra 

iesniegumu (reģ.30.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-999) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

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

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

15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 

18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Atteikt reģistrēt Dz.P., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz divām lapām. 
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26. 

Par atteikumu uzņemt I.Č. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.Č., „personas kods”, 2015.gada 30.septembra iesniegumu 

(reģ.30.09.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Č-997) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar I.Č. 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 – 14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Atteikt reģistrēt I.Č., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

27. 

Par atteikumu uzņemt A.D. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.D. 2015.gada 9.septembra iesniegumu (reģ. 14.09.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.D-905) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar A.D. 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 – 14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Atteikt reģistrēt A.D., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

28. 

Par atteikumu uzņemt R.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata R.K. 2015.gada 30.novembra iesniegumu (reģ.30.11.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-1248)  ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar R.K. 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.; 
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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 – 14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Atteikt reģistrēt R.K., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

29. 

Par adreses apstiprināšanu ēkai nekustamajā īpašumā „Vīstuči”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Rīgas 

ielā 47, Valmierā, 2015.gada 2.decembra vēstuli Nr.9-02/506690-3/1 (reģ. 02.12.2015. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.2354) un D.S., dzīvojošas  „adrese”, 2015.gada 8.decembra iesniegumu 

(reģ. 08.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-1273) par adreses apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam – ēkai ar „kadastra apzīmējumu”uz zemes vienības „Vīstuči”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu”. 

 Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Vīstuči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra 

apzīmējums”, sastāvoša no četrām zemes vienībām un divām būvēm, īpašuma tiesības 

nostiprinātas D.S., Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.196; 

2. Uz zemes gabala ir uzcelta dzīvojamā māja ar „kadastra apzīmējumu”, kuru 2015.gada 

30.oktobrī Amatas novada pašvaldības apvienotā būvvalde pieņēma ekspluatācijā; 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

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

 

 Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Latvijas 

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2015.gada 23.novembra lēmumu 

(prot.Nr.15, 26.p.) „Par adreses apstiprināšanu būvēm nekustamajā īpašumā „Vīstuči”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.””. 

2. Ēkai ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas uz zemes vienības ar „kadastra 

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

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

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

Valmierā. 
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30. 

Par adreses apstiprināšanu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

nepieciešamību zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” apstiprināt nosaukumu un adresi. 

1. Priekuļu novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu „Par zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.13, p.30), saskaņā ar kuru 

zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu” piekrīt pašvaldībai;  

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta Priekuļu ciema detālplānojumā zemes vienība ar 

„kadastra apzīmējumu” ir rezervēta atklātās ārējās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas 

vietas ierīkošanai; 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta Priekuļu ciema detālplānojums ir pārapstiprināts 

novada domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.13. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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 vienībai ar „kadastra apzīmējumu” apstiprināt nosaukumu un adresi  Lāčplēša 

ielā 4A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

4201. 

 

31. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2015.gada 23.novembra lēmumā (prot.Nr.15, 7.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada domes 2015.gada 23.novembra lēmumā 

(prot.Nr.15, 7.p.) „Par platības precizēšanu zemes vienībai „Ziedoņi”, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā ”. 

Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Priekuļu novada domes 2015.gada 23.novembra lēmumā (prot.Nr.15, 7.p.) „Par 

platības precizēšanu zemes vienībai „Ziedoņi”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ” 

1.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

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

novadā, platība ir noteikta 0.19ha”. 

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

3. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, 

Cēsu novadā, LV–4101. 
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32. 

I. S. iesnieguma izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonei iegādāties zemi 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar I.S., dzīvojošas „adrese”, iesniegumu ar lūgumu 

izsniegt izziņu par piekrišanu nepilsonei iegūt īpašumā zemi „adrese”. Iesniegumam ir 

pievienota 2015.gada 30.novembra pirkuma līguma kopija. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. 2015.gada 30.novembrī ir parakstīts pirkuma līgums, saskaņā ar kuru A.R. pārdod  I. 

S. nekustamo īpašumu „adrese”. 

2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”) 0.3351ha 

un būves ar „kadastra apzīmējumu”; 

3. I.S. nav Latvijas Republikas pilsone; 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija, nav pretrunā ar 2009.gada 17.septembrī, (prot. Nr.8, 12.p.) novada domes 

sēdē pārapstiprināto Liepas pagasta teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam. 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā, 29. un 30.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Izsniegt I.S., „personas kods”, izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā, zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējumu”, 0.3351ha platībā „adrese”.  

2. Izziņu nosūtīt I.S., „adrese”. 

 

 

33. 

Par nosaukuma – „Tērces”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.B., dzīvo „adrese”, 2015.gada 8.decembra iesniegumu 

(reģ.09.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1275) par nosaukuma apstiprināšanu zemes 

vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Mārsnēnu pagastā ar „kadastra 

apzīmējumu”, sastāvošam no zemes gabala (0.9ha), apstiprināt nosaukumu „Tērces”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

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

gabala lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101). 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz vienas lapas. 
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34. 

Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 25.p) par zemes 

gabala ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai, 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību atzīt Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 25.p), par 

zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai, par spēku zaudējušu. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Par nekustamo īpašumu „Apsītes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”), sastāvošu no zemes gabala, 1994.gada 16.decembrī G.L. ir parakstījis līgumu ar 

Latvijas Hipotēku un zemes banku, par zemes izpirkšanu. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu 

(prot.Nr.7, 25.p), par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai.  

2. Lēmumu nosūtīt G.L., „adrese” un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

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

 

 

35. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Jerilas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata J.A. dzīvojoša „adrese”, un U.A., dzīvojoša „adrese”, 

2015.gada 21.decembra iesniegumu (reģ.21.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-1306) 

par nekustamā īpašuma „Kalna Jerilas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 

sadalīšanu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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 „Kalna Jerilas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu” ar kopējo platību 34.5ha. 

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

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Vizbulītes”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā:  

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 4.0ha, 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 zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 
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3. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Auzas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

3.1. zemes gabalu kopējā platība – 30.5ha, 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. noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 004 

0040 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no trīs zemes vienībām ar  

„kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, saglabājas 

nosaukums „Kalna Jerilas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā:  

4.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 13.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

4.3. noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībām ar „kadastra apzīmējumu”, „kadastra 

apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (0201). 

5. Lēmumu nosūtīt J.A. „adrese”, un U.A., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai 

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

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

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

 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Plinkas”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata z/s „Lejas Sīmaņi”, juridiskā adrese „Lejas Sīmaņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 2015.gada 25.novembra iesniegumu (reģ.26.11.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2308) par nekustamā īpašuma „Kalna Plinkas”, Liepas 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, 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 „Kalna Plinkas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 5.1ha platībā. 

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

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Cipariņi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 5.1ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 
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3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, zemes vienībai („kadastra apzīmējums”), 

pamatceltnei un četrām palīgceltnēm saglabājas nosaukums „Kalna Plinkas”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 8.4ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

4. Lēmumu nosūtīt z/s „Lejas Sīmaņi”, „Lejas Sīmaņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā. 

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

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

 

 

37. 

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

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.L., dzīvojoša „adrese”, un I.M., dzīvojošas „adrese”, 

2015.gada 23.novembra iesniegumu (reģ.26.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-1239) 

par nekustamā īpašuma „Lielprikuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 

sadalīšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, 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 „Lielprikuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu”, 20.0ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no divām neapbūvētām zemes 

vienībām, apstiprināt jaunu nosaukumu „Sila Prikuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 20.0ha, 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: zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”– zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201), zemes vienībai ar 

„kadastra apzīmējumu” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Lielprikuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 24.2ha, 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 vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 
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38. 

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

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.B., dzīvojošas „adrese”, 2015.gada 1.decembra 

iesniegumu (reģ. 01.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1253) par nekustamā īpašuma 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, 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.”, 2.3ha platībā. 

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

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

Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 2.3ha, 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 

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no viena zemes gabala „kadastra 

apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Ozolaine”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

1.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 1.26ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

1.2. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, zemes 

gabalu iemērot dabā; 

1.3. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgs. 

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

Valmierā. 

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

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

 

 

39. 

Par nekustamā īpašuma „Sīkuļi 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.L., dzīvojošas „adrese”, 2015.gada 10.decembra 

iesniegumu (reģ.10.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-1286) par nekustamā īpašuma 

„Sīkuļi 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa,  Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

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

(„kadastra Nr.”), neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu”, 12.9ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no divām neapbūvētām zemes 

vienībām „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums”, apstiprināt jaunu nosaukumu 

„Sīkuļi 2”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

1.1. zemes vienību kopējā platība – 12.9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

1.3. zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

2. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no piecām zemes vienībām, 

saglabājas nosaukums „Sīkuļi 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 15.9ha, 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. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgs; 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz divām lapām. 

 

 

40. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „Vidzemes mērnieks”, juridiskā adrese Rīgas ielā 

45A, Valmierā, 2015.gada 27.novembra iesniegumu (reģ.03.12.2015. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2358) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalna 

Dēliņi”, Mārsnēnu 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” 9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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 zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Dēliņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot to divos atsevišķos nekustamos 

īpašumos. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no divām neapbūvētām zemes 

vienībām, apstiprināt jaunu nosaukumu „Uplejas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalīto zemes vienību kopējā platība 13.2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 
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2.2. zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no četrām zemes vienībām, vienas pamatceltnes un vienas palīgceltnes: 

3.1. zemes vienību kopējā platība 10.0ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām: piebraucamā ceļa uzturēšanai,  projektētai 

zemes vienībai Nr.2, un atlikušajai zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” daļai – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

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

 

 

41. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lejas Ustupi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata M.S., dzīvojoša „adrese”, 2015.gada 14.decembra 

iesniegumu (reģ.14.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-1295)  par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejas Ustupi”, Liepas 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” 9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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 zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Ustupi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā”, („kadastra Nr.”), sadalot to divos atsevišķos nekustamos īpašumos. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvētas zemes 

vienības (zemes vienība Nr.2, zemes ierīcības projektā), apstiprināt jaunu nosaukumu „Eko 

Ustupi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 3.31ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Lejas Ustupi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no zemes vienības (zemes vienība Nr.1, zemes ierīcības projektā) un divām ēkām uz tās: 

3.1. zemes vienības platība 0.86ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 
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42. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunavotiņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 
(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata A.Z., dzīvojoša „adrese”, 2015.gada 21.decembra iesniegumu (reģ. 

21.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-1309) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu nekustamajam īpašumam „Jaunavotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Nekustamajā īpašumā „Jaunavotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”) ietilpstošajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt zemes lietošanas mērķi 

– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme  (0600); 

2. Lēmumu nosūtīt A.Z., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 

47, Valmierā, LV–4201. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.15 uz vienas lapas. 

 

 

43. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejas Avotiņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 
(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata A.Z., dzīvojoša „adrese”, 2015.gada 21.decembra iesniegumu 

(reģ.21.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1309) par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Lejas Avotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Nekustamajā īpašumā „Lejas Avotiņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”) ietilpstošajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme  (0600). 

2. Lēmumu nosūtīt A.Z., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 

47, Valmierā, LV–4201. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.16 uz vienas lapas. 
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44. 

R.J. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata R.J., „personas kods”, 2015.gada 10.novembra iesniegumu 

(reģ.10.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā J-1191) 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 -14 

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

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. Atteikt R.J. iznomāt zemes gabalu ar „kadastra Nr.”.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.17 uz vienas lapas. 

 

 

45. 

Par pilnvarojumu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos 

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

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 4.apakšpunktu, 

21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 9.pantu, 18.panta 

pirmās daļas 11.apakšpunktu, 20.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu un 26.pantu, lai mazinātu 

administratīvo slogu un vienkāršotu administratīvās procedūras, uzlabojot pakalpojumu 

sniegšanu, saīsinot laiku, kas nepieciešams lēmumu pieņemšanai atsevišķos nekustamā īpašuma 

nodokļa administrēšanas jautājumos, Priekuļu novada pašvaldība, atklāti balsojot, PAR – 14 

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

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. Pilnvarot Priekuļu novada pašvaldības galveno nodokļu speciālisti Inetu Eberhardi, 

„personas kods”, pieņemt lēmumus un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. 

2. I.Eberhardes prombūtnes laikā šī lēmuma 1.punktā minētās darbības veikt Liepas 

pagasta pārvaldes sekretārei Aijai Tīlenai. 

3. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko 

 

 

46. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no R.P. 

 (ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada domes iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no R.P. 

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 

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 – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 
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Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 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.P. („personas kods”): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 29,97 EUR, nokavējuma naudu 

16,08 EUR, kopā 46,05 EUR; 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 105,31 EUR, nokavējuma naudu 

47,44 EUR, kopā 152,75 EUR, 

pavisam kopā 198,80 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi euro 80 centi) bezstrīda kārtībā, 

vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. 26.06.2014.lēmumu Nr. 8, p.3 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā atzīt par spēku zaudējušu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

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

 

 

47. 

Par nekustamā īpašuma - Ābeļdārza iela pirkšanu 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: F.Puņeiko, J.Mičulis, M.Baltiņš, E.Stapulone, M.Juzupa) 

 

Dome izskata SIA “Fenikss Z.G.” 2015.gada 11.decembra rakstu Nr.7/215 (reģ. 

11.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2434), kurā izteikts piedāvājums pašvaldībai 

iegādāties nekustamo īpašumu “Ābeļdārza iela” ar „kadastra Nr.”, kas atrodas Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, 0,6193 ha platībā par EUR 4000.00.  

Izvērtējot domes rīcība esošo informāciju, konstatēts, ka nekustamais īpašums 

“Ābeļdārza iela, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” pašvaldībai nepieciešams, lai 

pildītu pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, 

skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; 

pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka domes kompetenci 

lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

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

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 

16.decembra (protokols Nr.19, p.3) atzinumu un Finanšu komitejas 2015.gada 21.decembra 

(protokols Nr.14, p.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Par piedāvājumā norādīto pirkuma maksu EUR 4000,00 pašvaldības funkciju 

veikšanai iegādāties nekustamo īpašumu “Ābeļdārza iela, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads”. 

2. Nekustamo īpašumu iegādāties par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti 

dzīvojamā fonda apsaimniekošanai. 

3. Uzdot juristei I. Jansonei sagatavot pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu. 

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

lūgumu. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors F. Puņeiko. 
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48. 

Par telpu Rūpnīcas iela 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nomas maksas 

noteikšanu 

 (ziņo: J.Levitass, Izsakās: F.Puņeiko, R.Saļmo, E.Stapulone, D.Sloka, M.Baltiņš, G.Zicāns, 

M.Juzupa) 

 

Dome uzklausa deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par 

pašvaldībai piederošo telpu (laboratorijas vajadzībām) Rūpnīcas ielā 8, Liepā, nomas maksas 

noteikšanu. 

Deputāti debatē un izsaka viedokļus. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  14.punkta „b” apakšpunktu, Tautsaimniecības komitejas  

2015.gada 16.decembra (protokols Nr.19, p.5)  atzinumu un veiktajiem telpu nomas aprēķiniem, 

atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa,  Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj:  

Noteikt  telpām (laboratorijas vajadzībām) Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, nomas maksu EUR 10,68 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

 

49. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-31, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā,, nodošanu atkārtotai izsolei un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.13, p.21) 2015.gada 22.decembrī tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-31, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsole. 

Uz minēto izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2015.gada 

22.decembra sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-31, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, otrās izsoles 

organizēšanu, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20%. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

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

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

novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2015.gada 22.decembra protokolu 

Nr.2/15., atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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 atkārtotā izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.31 

Pāvila Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, pazeminot izsoles 

sākumcenu  par 20%. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.31 

(„kadastra Nr.”) Pāvila Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 



41 

 

50. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-38, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā,, nodošanu atkārtotai izsolei un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.13, p.22) 2015.gada 22.decembrī tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-38, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsole. 

Uz minēto izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2015.gada 

22.decembra sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-38, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, otrās izsoles 

organizēšanu, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20%. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

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

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

novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2015.gada 22.decembra protokolu 

Nr.3/15, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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 atkārtotā izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.38 

Pāvila Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, pazeminot izsoles 

sākumcenu  par 20%. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.38 

(„kadastra Nr.”) Pāvila Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

51. 

Par Priekuļu novada Veselavas pagasta pārvaldes vadītāju 

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

 

 Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa informē, ka saņemts Veselavas pagasta pārvaldes 

vadītāja A.Amantova 2015.gada 26.novembra iesniegums (reģ. 26.11.2015. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.A-1240) par atbrīvošanu no Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 

2016.gada 1.janvāri, un iesaka pārvaldes vadītāja pienākumus uzdot  pildīt izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var iecelt un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot, PAR – 14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 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. Ar 2016.gada 1.janvāri atbrīvot Aināru Amantovu, „personas kods”, no Veselavas 

pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumu pildīšanas.  

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram F.Puņeiko pildīt Veselavas 

pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F. Puņeiko. 
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52. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu artēziskās akas „Sarkaņi” uzturēšanai 

(ziņo: R.Saļmo, izsaskās: A.Capars, J.Levitass) 

 

 Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka 

Ralfa Saļmo par zemes nomas līguma pagarināšanu artēziskās akas „Sarkaņos” uzturēšanai. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka uz privātpersonai I.O. piederošā 

zemes īpašuma Priekuļu novada Liepas pagasta „Siliņos” atrodas pašvaldībai piederošs 

infrastruktūras objekts – artēziskā aka, kas nodrošina ūdensapgādi Sarkaņu ciemam. Lai 

nodrošinātu infrastruktūras objekta darbību, nepieciešams tiesiski sakārtot zemes īpašnieka un 

infrastruktūras objekta īpašnieka savstarpējās tiesiskās attiecības noslēdzot zemes nomas līgumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un panta otro daļu, atklāti balsojot, PAR – 

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

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. Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības („kadastra Nr.”) daļas 0,02 ha platībā 

iznomāšanu no zemes īpašnieka I.O. Priekuļu novada pašvaldībai piederošās artēziskās akas 

„Sarkaņi” uzturēšanai. 

2. Nomas līguma termiņu paredzēt līdz jaunas artēziskās akas izbūvei pašvaldības 

īpašumā esošajā zemes gabalā vai līdz 2016.gada 31.decembrim. 

3. Nomas maksas apmērs -   EUR 100,00 gadā. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt zemes nomas līgumu. 

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

 

 

53. 

Par pašvaldības mantas atsavināšanu 

(ziņo: A.Amantovs) 

 

Priekuļu novada dome izskata Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja Aināra Amantova 

2015.gada 28.decembra iesniegums (reģ. 28.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2518) 

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

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Veselavas pagasta īpašuma „Veselavas pagasta padomes zeme” 9. un 10. kvartālā. 

2. Noteikt mantas atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Apstiprināt izsolei paredzēto cirsmu sarakstu. (Pielikumā) 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs, mežzinis 

A.Amantovs. 
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Sēdi beidz plkst. 17.20 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


