
 
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 29.janvārī          Nr.1 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par   Priekuļu   novada   pašvaldības Iepirkumu   komisijas   nolikuma   apstiprināšanu.  

2. Par Priekuļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu. 

3. Par noteikumu „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Priekuļu novada pašvaldībā” 

apstiprināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma „Jaunķerpji”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu izsolei 

5. Par zemes nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības. 

6. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.  

7. Par Mārsnēnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.  

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

darbinieku Atlīdzības nolikumā.  

9. Kārtības vienreizējas stipendijas par augstiem mācību sasniegumiem piešķiršanai 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu absolventiem Priekuļu novadā apstiprināšana.  

10. Par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dūjas” Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā (kad.Nr.[…]). 

11. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

12. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

13. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

14. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Rogas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

15. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

16. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

17. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

18. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Lejas Gubāti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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19. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

20. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Alejas ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

21. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Alejas ielā 19, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

22. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Brūnīši 2”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

23. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Jāņkalna ielā 14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

24. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

25. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

26. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Meža ielā 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

27. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Skundriņi 1”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

28. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

29. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

30. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij. 

31. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Pakalni 2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

32. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

33. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

34. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

35. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

36. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

37. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

38. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

39. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

40. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

41. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

42. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Velziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

43. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij.  

44. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij.  
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45. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

46. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Lejas Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

47. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Lieljokas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

48. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Rīsmaņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

49. Par nekustamo īpašumu „Buli”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

50. Par Saulrītu ciema statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

51. Par Šautuves ciema statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

52. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […]. 

53. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un […]. 

54. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

55. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un […]. 

56. Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […]. 

57. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

58. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […].  

59. Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

60. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

61. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

62. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […].  

63. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

64. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

65. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

66. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […].  

67. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

68. Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

69. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

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

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ilzīte Rumba  –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   –juriste;  

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Vineta Lapsele –projektu vadītāja; 

Sandra Mizga   –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste 
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Uzaicināti: 

Imants Kupčs – Priekuļu tehnikuma direktors; 

Pēteris Blauss –AS ”Rīgas saldējums” pārstāvis. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina: 

1. Izslēgt darba kārtības 7.punktu - Par Mārsnēnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

un 55.punktu - Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] un […]; 

2. Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

68. Par ēdināšanas maksas palielināšanu Priekuļu vidusskolā.  

69. Par projekta “Zaļā vasaras skola” iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda  

izsludinātajam konkursam „Nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”.  

70. Par projekta “Kas būtu, ja nebūtu” iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda  

izsludinātajam konkursa aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma 

bērniem”.  

71. Par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.  

72. Informācija par autobusu skolēnu pārvadājumiem. 

73. Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu. 

3. Darba kārtības 73.puntu – Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu izskatīt kā 

1.darba kārtības jautājumu. 

 

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

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

 

1. Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu. 

2. Par   Priekuļu   novada   pašvaldības Iepirkumu   komisijas   nolikuma   apstiprināšanu.  

3. Par Priekuļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu. 

4. Par noteikumu „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Priekuļu novada pašvaldībā” 

apstiprināšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma „Jaunķerpji”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu izsolei 

6. Par zemes nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības. 

7. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.  

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

darbinieku Atlīdzības nolikumā.  

9. Kārtības vienreizējas stipendijas par augstiem mācību sasniegumiem piešķiršanai 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu absolventiem Priekuļu novadā apstiprināšana.  

10. Par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dūjas” Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā (kad.Nr.[…]). 

11. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

12. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

13. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

14. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Rogas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

15. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 
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16. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

17. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

18. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Lejas Gubāti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

19. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

20. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Alejas ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

21. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Alejas ielā 19, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

22. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Brūnīši 2”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

23. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Jāņkalna ielā 14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

24. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

25. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

26. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Meža ielā 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

27. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Skundriņi 1”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai. 

28. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

29. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

30. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij. 

31. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Pakalni 2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

32. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

33. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

34. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

35. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

36. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

37. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

38. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

39. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

40. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

41. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 
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42. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Velziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

43. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij.  

44. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij.  

45. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

46. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Lejas Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību valstij. 

47. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Lieljokas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

48. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Rīsmaņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

49. Par nekustamo īpašumu „Buli”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

50. Par Saulrītu ciema statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

51. Par Šautuves ciema statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

52. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […]. 

53. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un […]. 

54. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

55. Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […]. 

56. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

57. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […].  

58. Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

59. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

60. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

61. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […].  

62. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

63. Par atteikumu uzņemt […]uriņu Palīdzības reģistrā. 

64. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

65. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […].  

66. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

67. Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

68. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

69. Par ēdināšanas maksas palielināšanu Priekuļu vidusskolā.  

70. Par projekta “Zaļā vasaras skola” iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda  

izsludinātajam konkursam „Nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”.  

71. Par projekta “Kas būtu, ja nebūtu” iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda  

izsludinātajam konkursa aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma 

bērniem”.  

72. Par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.  

73. Informācija par autobusu skolēnu pārvadājumiem. 

74. Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 
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1. 

Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu 

(ziņo: M.Juzupa; izsakās: I.Kupčs, P.Blauss, I.Jansone, J.Levitass, E.Stapulone, A.Capars, 

D.Kalniņa, M.Baltiņš, D.Sloka, G.Sabulis, G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar priekšsēdētājas Māras Juzupas sniegto aktuālo 

informāciju par nekustamiem īpašumiem Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižā, kuri 

turpmāk nebūs nepieciešami Priekuļu tehnikuma mācību procesa un funkciju nodrošināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tajā skaitā nekustamo īpašumu stāvokli, iespējamās 

izmantošanas iespējas, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6. un 

10.punktiem, kas nosaka pašvaldības autonomās funkcijas veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu, Publisko peronu mantas atsavināšanas likuma  42.panta pirmo daļu, kas nosaka, 

ka valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atsavinātas publiskas personas īpašumā, 

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

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Lūgt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju risināt jautājumu par valsts 

īpašuma daļas – ēkas – skolas korpusa ar kadastra apzīmējumu 4272 002 0063 021, kas atrodas 

Ozolu gatvē 3, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Priekuļu novada 

pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. 

2. Nekustamā īpašuma daļa pašvaldībai nepieciešami autonomo funkciju – veicināt 

veselīgu dzīvesveidu un sportu, sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba 

samazināšanu - vajadzībām. 

3. Lai nepieļautu valsts īpašuma stāvokļa pasliktināšanos lūgt Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministriju lietas izskatīšanu virzīt kā Ministru kabineta lietu. 

 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu 
(ziņo: G.Sabulis, izsakās: R.Saļmo) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ralfa Saļmo 

informāciju par nepieciešamību veikt izmaiņas 2009.gada 17.jūlijā apstiprinātajā Priekuļu 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā. 

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

61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātajiem nolikumiem un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 

22. janvāra (protokols Nr.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

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

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

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu. (Nolikums 

pielikumā) 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 16.jūlija Priekuļu novada domes sēdē 

apstiprināto Priekuļu novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu (protokols Nr.4, p.11 ). 
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3.  

Par Priekuļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: G.Sabulis, izsakās: D.Kalniņa, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu Priekuļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izskatīšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

 

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

21. panta 24.punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 61. panta trešo daļu un Priekuļu novada 

domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 22.janvāra (protokols Nr.1) atzinumu, atklāti 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas 

komisijas nolikumu. (Nolikums pielikumā) 
 
 

4. 

Par noteikumu „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Priekuļu novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

(ziņo: G.Sabulis, izsakās: I.Jansone, D.Sloka, A.Capars, E.Latko, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par noteikumu „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā 

Priekuļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Jaunatnes likuma 2¹.panta 

trešās daļas 2. un 3.punktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 

22.janvāra (protokols Nr.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

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

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

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

1. Apstiprināt noteikumus „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Priekuļu novada 

pašvaldībā”. (Noteikumi pielikumā) 

2. Noteikumus publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.priekuli.lv un Priekuļu 

novada domes informatīvajā izdevumā „Priekuļu novada vēstis”. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma „Jaunķerpji”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

izsolei 

 (ziņo: G.Sabulis, izsakās: A.Rancāns, I.Jansone, S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma „Jaunķerpji”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu izsolei. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatējot, ka nekustamais īpašums nav 

nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu 

http://www.priekuli.lv/
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un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 22.janvāra (protokols Nr.1) 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

– „Jaunķerpji”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra Nr. […]. 

2. Izstrādāt izsoles noteikumus. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 
 
 

6. 

Par zemes nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības__ 

(ziņo: G.Sabulis) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar […], […]un […]2014.gada 6.novembra iesniegumu 

(reģ. 20.01.2015.Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-40) ar lūgumu nodot daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Priekuļu novada 

Veselavas pagasta “Mieriņos” 1,69 ha platībā (zemes gabala kadastra Nr. […]) un slēgt 

vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes gabala domājamo daļu nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

ceturto daļu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Priekuļu novada Veselavas pagastā, 

“Mieriņos” dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez  atlīdzības zemes gabalu 1,69 ha platībā (zemes 

gabala kadastra Nr. […]). 

2. Slēgt vienošanās ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības: 

2.1. […], personas kods […], deklarētā dzīvesvieta – […],  497/1599 domājamās daļas 

no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu […]Priekuļu novada Veselavas pagastā, 

“Mieriņos”. 

2.2. […], personas kods […], deklarētā dzīvesvieta – […],  484/1599 domājamās daļas 

no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu […]Priekuļu novada Veselavas pagastā, 

“Mieriņos”. 

2.3. […], personas kods […], deklarētā dzīvesvieta – […],  618/1599 domājamās daļas 

no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu […]Priekuļu novada Veselavas pagastā, 

“Mieriņos”. 

3. Uzdot juristei Initai Jansonei sastādīt vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt vienošanās par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi juriste I.Jansone. 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz divām lapām. 
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7. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 
(ziņo: R.Saļmo) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora, Iepirkumu 

komisijas priekšsēdētāja Ralfa Saļmo 2015.gada 12.janvāra iesniegumu (reģ.14.01.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.89) par nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu novada 

pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.  

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

21.panta pirmās daļas 24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu, atklāti 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2015.gada 30.janvāri atbrīvot no Priekuļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas Priekuļu novada pašvaldības juristi Initu JANSONI. 

2. Ar 2015.gada 30.janvāri apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības  iepirkumu speciālisti 

Ingu ZAPERECKU un algu grāmatvedi Daci IKAUNIECI par Priekuļu novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas locekļiem. 

 

 

8. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldību amatpersonu un 

darbinieku Atlīdzības nolikumā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu  novada pašvaldības juriste I.Jansone informē par nepieciešamību izdarīt 

grozījumus Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldību amatpersonu un darbinieku 

Atlīdzības nolikumā sakarā ar to,  ka ar 2015.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Valsts un 

pašvaldību  institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā,  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, Valsts un pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 

2015.gada 15.janvāra (protokols Nr.1)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna 

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

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

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

Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

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

protokols Nr.20, p.1) šādus grozījumus: 

1. Nolikuma  5.punktu  izteikt šādā redakcijā:  

„5. Bāriņtiesu locekļu, komisiju un darba grupu atlīdzība”. 

2. Nolikuma 5.1. punktā vārdus „vienas stundas apmaksas likmi 80% apmērā no domes 

priekšsēdētāja stundas tarifa likmes” aizstāt ar vārdiem „stundas likmi EUR 10,00 apmērā”. 

3. Nolikuma 6.3.punktu izteikt šādā redakcijā:  

„6.3. Iestādes vadītājam var noteikt piemaksu ievērojot Atlīdzības likumā noteiktos 

ierobežojumus par papilddarbu, kas nav noteikts viņa amata aprakstā.” 

4. Nolikuma 8.1. punktu izteikt šādā redakcijā:  

„8.1. Amatpersonas (darbinieki) saņem piemaksu nepārsniedzot Atlīdzības likumā 

noteikto ierobežojumu, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem aizvieto 

prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata (darba) pienākumus vai papildus amata 

aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus”.  
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5. Nolikuma 8.5. punktu izteikt šādā redakcijā:  

„8.5. Nolūkā nodrošināt kompetentāki Darbinieku motivēšanu un ņemot vērā konkrētā 

Darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, šim Darbiniekam domes 

priekšsēdētājs var noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti. 

Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt Atlīdzības likumā noteikto ierobežojumu.” 

6. Nolikuma 8.7. punktā svītrot vārdu „minimālās”. 

7. Nolikuma 9.1.punktu izteikt šādā redakcijā:  

”9.1. Darbiniekiem, ar kuriem tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības sakarā ar iestādes 

vai amata likvidāciju, darbinieku skaita samazināšanu, amatam (darbam) noteiktajām prasībām 

neatbilstošu veselības stāvokli, kā arī gadījumā, kad tiek atjaunots darbā darbinieks, kurš iepriekš 

veica attiecīgos darba pienākumus, izmaksā atlaišanas pabalstu Atlīdzības likumā noteiktajā 

apmērā.” 

8. Nolikuma 9.2.punktu izteikt šādā redakcijā:  

„9.2. Amatpersonas (darbinieki) var saņemt pabalstu aizejot ikgadējā apmaksātajā 

atvaļinājumā Atlīdzības likuma noteiktā kārtībā un apmērā. Pabalstu piešķir ar domes 

priekšsēdētāja rīkojumu un tā apmērs tiek noteikts atbilstoši Darbinieka darba stāžam 

nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus. Domes priekšsēdētājam atvaļinājuma 

pabalstu piešķir ar domes lēmumu. Atvaļinājuma pabalstu nepiešķir vai samazina, ja darbinieks 

gada laikā disciplināri sodīts.” 

9. Nolikuma 11.2.2.4.punktā skaitli „2” aizstāt ar skaitli „3”. 

10. Papildināt nolikumu ar 11.2.2.5. punktu šādā redakcijā: 

„11.2.2.5. Darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai 

bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam -  3 darba dienas.” 

11. Papildināt nolikumu ar 11.2.2.6.p. šādā redakcijā: 

„11.2.2.6. Darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem – 

1 darba diena.”  

 

 

9. 

Kārtības vienreizējas stipendijas par augstiem mācību sasniegumiem piešķiršanai 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu absolventiem Priekuļu novadā apstiprināšana 

 (ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par Kārtības vienreizējas stipendijas par augstiem mācību 

sasniegumiem piešķiršanai vispārizglītojošo izglītības iestāžu absolventiem Priekuļu novadā 

apstiprināšanu. 

 

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

41.panta pirmās daļās 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 15.janvāra (protokols Nr.1) atzinumu, atklāti 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Kārtību vienreizējas stipendijas par augstiem mācību sasniegumiem 

piešķiršanai vispārizglītojošo izglītības iestāžu absolventiem Priekuļu novadā. (Kārtība 

pielikumā) 
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10. 

Par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Dūjas” Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kad.Nr.[…]) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Dome izskata […], dzīvojošas […], 2014.gada 18.decembra iesniegumu (reģ.18.12.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-1074), par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Dūjas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]).  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam „Dūjas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), 

apstiprināt adresi „Dūjas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

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

 
 

11. 

Par zemes gabala ar kad.apz.[…], 

„Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], […], dzīvojošam […], un […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā 

zemes vienība ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atrodas 

divas ēkas; 

3. […], […]un […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēguši zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], […]un […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], 

„Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […], […]un […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemes vienību 

ar kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Petersonam. 
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5. Lēmumu nosūtīt […], […], […], […], un […], […]un VZD Vidzemes reģionālajai 

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

 

 

12. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas viena ēka; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Dižakmens”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

13. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Rības”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas divas ēkas; 
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3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Rības”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5.  Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 
 
 

14. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Rogas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Rogas”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Rogas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atrodas 

trīs […] piederošas ēkas; 

3. […] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Rogas”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Rogas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību ar kad.apz.[…]. 
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

15. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas divas ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu  un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Vecģērdēni”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

16. 

Par zemes gabala ar kad.apz.[…], 

„Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], pasta adrese […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 
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2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas četras ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Vecroči”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.4260 002 0040. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5.  Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

17. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas divas […]piederošas ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 
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3. […] iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […], […],  un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

 

18. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Lejas Gubāti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Lejas Gubāti 

1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Lejas Gubāti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, atrodas divas ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Lejas Gubāti 

1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Lejas Gubāti 1”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantiniekiem, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
 

 

19. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 
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Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Smurģi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas četras ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Smurģi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Smurģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 
20. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], Alejas ielā 5, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […] ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], Alejas ielā 

5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], Alejas ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, atrodas divas ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], Alejas ielā 5, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 
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2. Zemes vienība kad.apz.[…], Alejas ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes 

vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

21. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], Alejas ielā 19, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], Alejas 

ielā 19, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], Alejas ielā 19, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, atrodas […] piederoša ēka; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], Alejas ielā 19, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], Alejas ielā 19, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes 

vienību ar kad.apz.4272 002 0087. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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22. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Brūnīši 2”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Brūnīši 

2”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Brūnīši 2”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas […]piederoša ēka; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Brūnīši 2”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Brūnīši 2”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes 

vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, „[…], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

23. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], Jāņkalna ielā 14, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], Jāņkalna ielā 

14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], Jāņkalna ielā 14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, atrodas viena ēka; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 
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Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], Jāņkalna ielā 

14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], Jāņkalna ielā 14, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.4272 007 0270. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

24. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […] ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas divas ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Jaundankas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Jaundankas”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 
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25. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Jaundankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas divas ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Jaundankas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Jaundankas”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […], „[…], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

26. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], Meža ielā 15, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], Meža ielā 

15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], Meža ielā 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, atrodas divas […]piederošas ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 
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Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], Meža ielā 15, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], Meža ielā 15, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 
 

27. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Skundriņi 1”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Skundriņi 1”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Skundriņi 1”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas […]piederoša ēka; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Skundriņi 

1”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Skundriņi 1”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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28. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Kalmes”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Uz zemes vienības ar kad.apz.[…], „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

atrodas trīs […]piederošas ēkas; 

3. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Kalmes”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.4294 001 0241. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

29.  

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], […], dzīvojošam […], un […], dzīvojoša […], ir piešķirta lietošanā 

zemes vienība ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […], […]un […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēguši zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 
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Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], […]un […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], 

„Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […], […]un […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemes vienību 

ar kad.apz.[…].  

4. Ja […], […]un […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā 

no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […] tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], dzīvojošai […], […], dzīvojošam „[…], […], dzīvojoša […], un 

VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
 

 

30. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], un […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar 

kad.apz.[…], „Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]un […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēguši zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […]un […]uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Ciņi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt valstij. 

3. […]un […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…].  

4. Ja […]un […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam, viena gada laikā no zemes 
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pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], dzīvojošai […], […], dzīvojošam […], un VZD Vidzemes 

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

 

 

31. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Pakalni 2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Pakalni 

2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Pakalni 2”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Pakalni 2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 
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32.  

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Vecģērdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], 

„Vecģērdēnos”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Vecģērdēnos”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

33. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

 (ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 
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Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā, 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

34. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 
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pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

35. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt Uldim Pīlāgam, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas 

ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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36. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

4. […], dzīvojošam […] ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

5. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Jaunbajāri”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes 

vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Ja […]mantinieki, ja tādi ir, atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā 

no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […] mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

37. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 



31 

 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Jaunbajāri”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes 

vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Ja […]mantinieki, ja tādi ir, atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā 

no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 
38. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.4264 003 0226, 

„Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Līvas”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 
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5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

39. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 
„Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Otrupes”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Otrupes”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

40. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […] , 

„Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 
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1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Vecsīkuļi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Vecsīkuļi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Vecsīkuļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Ja […]mantinieki, ja tādi ir, atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā 

no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 
 

41. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Atmodas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 
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2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 
 

42. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Velziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Vēlziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Vēlziedes”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Vēlziedes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 
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43. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Birzmaļi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 
 

 

44. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. N[…], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 
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Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Birzmaļi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

45. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Kalmes”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Kalmes”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 
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pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

46. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Lejas Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Lejas 

Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Lejas 

Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Lejas Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekrīt valstij. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Ja […], atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […], […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 
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47. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Lieljokas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], 

„Lieljokas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Lieljokas”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Lieljokas”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes 

vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Ja […]mantinieki, ja tādi ir, atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā 

no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

 

48. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […] 

„Rīsmaņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra vēstuli Nr.2-19/163  (reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Rīsmaņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 
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Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Rīsmaņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Rīsmaņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes 

vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Ja […]mantinieki, ja tādi ir, atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1
 punktam viena gada laikā 

no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

6. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

49. 

Par nekustamo īpašumu „Buli”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojoša […], 2015.gada 21.janvāra iesniegumu 

(reģ. 21.01.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-50) par nekustamā īpašuma „Zālītes”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pievienošanu nekustamajam īpašumam „Buli”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst nekustamā īpašumā „Zālītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošā 

zemes gabala (kad.Nr.[…]) pievienošanai nekustamajam īpašumam „Buli”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]). 

2. Pēc pievienošanas nekustamais īpašums „Buli”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no diviem zemes gabaliem, dzīvojamās mājas un palīgēkas. Zemes lietošanas mērķi 

zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

3. Dzēst valsts Adrešu reģistrā nosaukumu „Zālītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

kas piešķirts iepriekš nekustamajam īpašumam sastāvošam no zemes gabala ar kad.apz.[…]. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā nr.3 uz divām lapām. 
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50. 

Par Saulrītu ciema statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: G.Zicāns) 

 

 Novada dome izskata VZD Vidzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201, rakstu (01.12.2014.), par adresēm. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. 2004.gada 4.martā Cēsu rajona Priekuļu pagasta padome pieņēma lēmumu „Par 

izmaiņām Priekuļu pagasta adresācijas objektu sarakstā” (prot.Nr.5, 5.p.), ar kuru 

apstiprināja Saulrītu ciema statusu un nosaukumu; 

2. Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumu; 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts 2009.gada 

17.septembrī (prot.Nr.8, p.12.). 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 11.pantu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Priekuļu pagasta, Priekuļu novada teritorijas daļai atcelt Saulrītu ciema statusu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam 

J.Pētersonam. 

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

4201 

 

51. 

Par Šautuves ciema statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata VZD Vidzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201, rakstu (01.12.2014.), par adresēm. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. 2001.gada 12.aprīlī Cēsu rajona Priekuļu pagasta padome pieņēma lēmumu „Par 

ciemu nosaukumu apstiprināšanu pagasta apdzīvotām vietām” (prot.Nr.8, 9.p.), kura 

pielikuma 13.punktā apstiprināja apdzīvotai vietai Priekuļu pagastā Šautuves ciema 

statusu un nosaukumu; 

2. Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumu; 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts 2009.gada 

17.septembrī (prot.Nr.8, p.12.). 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 11.pantu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Priekuļu pagasta, Priekuļu novada teritorijas daļai atcelt Šautuves ciema statusu. 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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52. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 

2014.gada 27.novembra vēstuli Nr.1.17/8612 (reģ. 01.12.2014. Priekuļu novada pašvaldīobā ar 

Nr.2133) ar lūgumu anulēt ziņas par […], personas kods […], […], personas kods […], un […], 

personas kods […], deklarēto dzīvesvietu […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. Norāda, ka ar 

[…] īres attiecības izbeigtas 2014. gada 24. novembrī. 

     Ievērojot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, pēc šo ziņu pārbaudes, un ar lietu 

saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27. punktu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 

12.panta pirmās daļas otro punktu un sesto daļu un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Anulēt ziņas par […], personas kods […], […], personas kods […], un […], personas 

kods […], deklarēto dzīvesvietu […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas 

deklarēšanas speciālistei S.Mizgai.  

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

 

53. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja […]2014.gada 4.decembra iesniegumu (reģ. 04.12.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-1033) ar lūgumu anulēt ziņas par […], personas kods […], 

un […], personas kods […], deklarēto dzīvesvietu […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sakarā ar īpašnieku maiņu. 

Ievērojot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, pēc šo ziņu pārbaudes, un ar lietu 

saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27. punktu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 

12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

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

dzīvesvietu […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas 

deklarēšanas speciālistei S.Mizgai.  

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

 

54. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja […]2014.gada 29.decembra iesniegumu (reģ. 

29.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-1085) ar lūgumu anulēt ziņas par […], personas 

kods […], deklarēto dzīvesvietu, […], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar 

īpašnieku maiņu.  

     Ievērojot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, pēc šo ziņu pārbaudes, un ar lietu 

saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27. punktu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 

12.panta pirmās daļas  otro punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas 

deklarēšanas speciālistei S.Mizgai.  

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

 

55. 

Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

        Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas Ulmanes 

ziņojumu (08.01.2015. Nr.2.) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], personas kods 

[…], […], personas kods […]un […], personas kods […], un pamatojoties uz likuma „Par 

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

daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 2003. gada 11. februāra Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, 

kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, 

pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu ...”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

pagastā, Priekuļu novads. 

2. Anulēt […], personas kods[…], ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], Liepa, Liepas 

pagastā, Priekuļu novads. 
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3. Anulēt […], personas kods […], ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], Liepa, Liepas 

pagastā, Priekuļu novads. 

4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 6.daļu, administratīvais akts 

(lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

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

 

56. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

 Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (08.01.2015. Nr.3.) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], personas 

kods […], un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otrās daļas 27.punktu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 2003. 

gada 11. februāra Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

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

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

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

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ...”, atklāti balsojot, 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī Nr.[…] […], Liepā, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128, […], personas kods […].  

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu, administratīvais akts 

(lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

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

 

57. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

        Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas Ulmanes 

ziņojumu (08.01.2015. Nr.1) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un pamatojoties uz 

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

panta otro daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 2003. gada 11. februāra Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

2. punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu ...”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī Nr.[…], […], Liepā, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, […], personas kods […], 

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu, administratīvais akts 

(lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 
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4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 

 

58. 

Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

        Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas Ulmanes 

ziņojumu (09.01.2015. Nr.4.) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], personas kods 

[…], un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21 .panta otrās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un 2003.gada 11.februāra 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

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

deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu ...”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

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

pagastā, Priekuļu novads. 

2. Saskaņā ar ,,Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta sesto daļu, administratīvais 

akts (lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

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

 

59. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

        Izskatījusi […], deklarētas dzīvesvietas adrese: […], iesniegumu (reģistrēts 2014. gada 16. 

decembrī Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.235/1-2) par […], personas kods […], deklarētās 

dzīvesvietas […], Liepā, Liepas pagasts, Priekuļu novadā, ziņu anulēšanu un pamatojoties uz 

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

panta otro daļu, 11. panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12. panta pirmās daļas 2.punktu un 

sesto daļu, un 2003. gada 11. februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 

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

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

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

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot, 

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

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

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

novada dome nolemj:  

1. Anulēt […]([…]), personas kods […], ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī Nr. 

[…] […], Liepā, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

2. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas 

brīdi. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.11 uz divām lapām. 
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60. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (12.01.2015. Nr.5) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], personas 

kods […],  un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. daļas 27. punktu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 2003. 

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

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

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

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

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ...”, atklāti balsojot, 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī Nr.[…], […], Liepā, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, […], personas kods […]. 

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu, administratīvais akts 

(lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz divām lapām. 

 

61. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 
 

Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (19.01.2015. Nr.9) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un 

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

deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 2003. gada 11. 

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

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

ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, 

pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas 

par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ...”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna 

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

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

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī Nr.[…], […], Liepā, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128, […], personas kods […]. 

2. Saskaņā ar ,,Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta sesto daļu, administratīvais 

akts (lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 
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62. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, A.Levitass, M.Baltiņš, J.Sukaruks, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 26.novembra 

iesniegumu (reģ. 01.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-1019) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 5.; 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 -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

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

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

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

63. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 3.novembra 

iesniegumu (reģ. 06.11.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-967) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

un 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 -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

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

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

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

64. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 2.decembra 

iesniegumu (reģ.08.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-1042) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus 
un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību 

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

13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 
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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 -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

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

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

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

65. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2015.gada 16.janvāra iesniegumu 

(reģ.19.01.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-33) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 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, 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta 

otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu un likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu,  

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

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […],  par trīsistabu 

dzīvokļa, […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 68,4 m
2
, kopējo platību 

76,0 m
2
,
  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

2. Līgumā paredzēt, ka izīrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

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

5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka […], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

[…]Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja […]mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.17 uz trīs lapām. 

 

66. 

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 22.oktobra 

iesniegumu (reģ. 23.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-931) ar lūgumu palīdzēt 

dzīvokļa jautājuma risināšanā.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz 

2014.gada 27.novembra Priekuļu novada domes lēmumu Nr.13 p.24 „Par dzīvojamo māju  

„Jaunķerpji””, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par dzīvojamās telpas 

[…]Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 28,7 m
2
, kopējo platību 28,7 m

2  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

2. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

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

5. Uzdot Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I. Ulmanei 

pašvaldības vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka […], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja īrnieks mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

 

 

67. 

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas 

izīrēšanu 

(ziņo: JE.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 1.augusta iesniegumu 

(reģ.04.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-651) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

apstākļus un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  

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

risināšanā Priekuļu novadā” 29.punkta 3.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 

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

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

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

novada dome nolemj: 

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

apmaiņas kārtā ar Nr.8. 

2. Lauzt 2003.gada 30.maija dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], 

par divistabu dzīvokļa […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
 
izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par divistabu dzīvokļa 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 32,0 m
2
, kopējo platību 50,9 

m
2  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

4. Piekrist, ka […], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G. Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt īres līgumu. 
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7. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8. Lēmums zaudē spēku, ja […]mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

10. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.19 uz divām lapām. 

 

 

68. 

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 14.augusta 

iesniegumu (reģ. 24.08.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ļ-688) ar lūgumu palīdzēt 

dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

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

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta 

otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, 

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

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par vienistabas 

dzīvokļa […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 18,7 m
2
, kopējo 

platību 30,3 m
2  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu 

laiku. 

2. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

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

5. Uzdot Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I. Ulmanei 

pašvaldības vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka […], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja īrnieks mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam. 

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.20 uz divām lapām. 

 

 

69. 

Par izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas izmaiņām Priekuļu vidusskolā 

( ziņo: G.Sabulis) 

Dome izskata SI „Kretingos maistas” Latvijas filiāle 2014.gada 28.novembra iesniegumu 

(reģ. 03.12.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2155) par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

izmaiņām sakarā ar elektroenerģijas cenu kāpumu ar 2015.gada 1.janvāri un produktu 

piegādātāju cenu paaugstināšanos.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2015.gada 26.janvāra (protokols Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 
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Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:   

1. Piekrist ar 2015.gada 9.februāri veikt grozījumus 2012.gada 4.septembrī ar SI 

„Kretingos maistas” Latvijas filiāle noslēgtajā līgumā Nr.211/12 par ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu Priekuļu vidusskolā, paredzot maksu 1 (viena) Priekuļu vidusskolas skolēna 

ēdināšanai (pusdienas) 1 (vienā) dienā  EUR 0,95 (00 euro un deviņdesmit pieci centi), papildus 

pievienotās vērtības nodoklis, 

2. Juristei I. Jansonei sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumā. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt vienošanos par grozījumiem 

līgumā. 

4.  Atbildīgais par lēmuma izpildi  izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

70. 

Par projekta “Zaļā vasaras skola” iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda  

izsludinātajam konkursam „Nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”  

 (ziņo: E.Stapulone, izsakās: E.Latko) 

 
Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Liepas 

Jauniešu centra „Apelsīns” vadītājas B.Rozes lūgumu pašvaldību atbalstīt projekta iesniegšanu 

Latvijas vides aizsardzības fonda projekta konkursā „Nometņu organizēšana skolas vecuma 

bērniem”. 

Projekta iesniedzējs un realizētājs ir Liepas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” 

sadarbībā ar Liepas jauniešu centru “Apelsīns”. Projekta ietvaros Liepā tiks organizēta dienas 

nometne „Zaļā vasaras skola”. Nometne notiks 10 dienas un tajā piedalīsies 27 bērni un jaunieši 

vecumā no 6 līdz 18 gadiem.   

Projektu finansē 75 % apmērā no LVAF līdzekļiem, līdzfinansējums projektam ir 25%. 

nepieciešamais līdzfinansējums ir 684.59EUR. Daļa no līdzfinansējuma tiks segta no Jauniešu 

centra “Apelsīns” budžeta līdzekļiem, tas ir 275EUR – materiālu iegāde, saimnieciskie izdevumi 

un kancelejas preces, daļa no transporta izmaksām. Papildus nepieciešami 309.95EUR, šo 

summu sastāda pašvaldības transporta izmantošana – 186EUR, ķīmijas, fizikas un dabaszinātņu 

nodarbību apmaksa – 100EUR un atalgojums projekta grāmatvedim par papildus pienākumu 

veikšanu, sagatavojot projekta grāmatvedību 123.59EUR. 

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

21.panta 27.punktu un pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

2015.gada 29.janvāra atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Atbalstīt Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Liepas Jauniešu centra 

dalību izsludinātajā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta konkursā „Nometņu organizēšana 

skolas vecuma bērniem”.  

2. Pilnvarot Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Liepas Jauniešu centra 

„Apelsīns” vadītājai B.Rozei sagatavot un iesniegt projekta “Zaļā vasaras skola” iesniegumu 

Latvijas vides aizsardzības fondā.  
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71. 

Par projekta “Kas būtu, ja nebūtu” iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda  

izsludinātajam konkursa aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma 

bērniem”  

 (ziņo: V.Lapsele) 

 
 Dome izskata jautājumu par projekta „“Kas būtu, ja nebūtu” iesniegumu Latvijas vides 

aizsardzības fonda  izsludinātajam konkursa aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana 

skolas vecuma bērniem” . 

 

Pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludināto 1.kārtas konkursu 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana 

skolas vecuma bērniem” ar iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.janvārim, ir nepieciešams 

pašvaldības līdzfinansējums 33% apmērā no attiecināmajām izmaksā. Projekta „Kas būtu, ja 

nebūtu” iesniedzējs ir Liepas pamatskola. Projektā plānota vides izglītības nometne 40 bērniem 

vecumā no 10-13 gadiem no visas novada teritorijas. Projekta īstenošanas laiks ir no 11.05.2015. 

– 31.07.2015. Nometnes norises laiks no 29.06.2015. līdz 03.07.2015. Projekta kopējā summa 

EUR 2972.66 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi eiro un 66 centi), LVAF finansējums 

EUR 1984.66 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri eiro un 66 centi), nepieciešamais 

pašvaldības līdzfinansējums 33% apmērā sastāda EUR 988.00 (deviņi simti astoņdesmit astoņi 

eiro un 00 centi). 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

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

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

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

1. Iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē 

„Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” iesniegumu „Kas būtu, ja 

nebūtu”, par kopējo plānoto projekta summu EUR 2972.66 (divi tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit divi eiro un 66 centi). 

2. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā projekts tiks realizēts par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem 2972.66 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi eiro un 66 centi), ja 

netiek saņemts avanss no LVAF. 

3. Projekta īstenošanā garantēt Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējuma daļu EUR 

988.00 (deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi) apmērā, kurš sastāda 33% no 

attiecināmajām izmaksām.  

4. Pilnvarot Liepas pamatskolas direktori Kristīni Rebinovu sagatavot, iesniegt un 

parakstīt projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursa 

aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”, kā arī parakstīt visu 

nepieciešamo dokumentāciju saistībā ar projekta iesnieguma iesniegšanu. 

 

 

72. 

Par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

 Dome izskata Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” 2015.gada 

27.janvāra iesniegumu (reģ.27.01.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.195) ar lūgumu veikt 

grozījumus pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un 26.pantu unPriekuļu 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 27.janvāra (protokols Nr.2) 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (apstiprināts Priekuļu 

novada pašvaldības  domes 2012.gada 11.oktobra sēdē,  protokols Nr.16, p.6) šādus grozījumus: 

1.1. papildināt nolikuma 1.1.punktu ar vārdiem „speciālo pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ( programmas kods 

01015811), speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

(programmas kods 01015911)”.  

1.2. papildināt nolikuma 2.3.2.punktu ar vārdiem „garīgās attīstības traucējumiem, 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem izglītības programmās noteiktos mērķus un uzdevumus”. 

1.3. papildināt nolikuma 3.1.punktu ar vārdiem „speciālo pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem - kods 01015811), 

speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - kods 

01015911.  

1.4. papildināt nolikuma 4.4.1.punktu aiz vārda „traucējumiem” ar vārdiem „uzņem 

bērnus no 1,5 gadu vecuma ar sekojošiem logopēdiskiem slēdzieniem:” 

1.5. papildināt nolikuma 4.5.1.punktu aiz vārda „traucējumiem” ar vārdiem „uzņem 

bērnus no 1,5 gadu vecuma ar sekojošiem slēdzieniem:” 

1.6. papildināt nolikumu ar 4.9. un 4.10.punktu šādā redakcijā: 

„4.9. Bērnu skaitu grupā regulē MK noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo 

skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras realizē speciālās izglītības programmas.  

4.10. Bērnu uzturēšanās ilgums un atskaitīšana no izglītības iestādes notiek: 

4.10.1.  bērna uzturēšanās ilgumu šajās grupās nosaka, pedagoģiski-medicīniskā  

   komisija. Nepieciešamības gadījumā bērns var uzturēties grupā līdz brīdim,  

   kad sāk apmeklēt skolu, 

4.10.2.  bērnu atskaita ar medicīniski-pedagoģiskās komisijas lēmumu, sakarā ar  

   attīstības traucējumu novēršanu, 

4.10.3.    bērnu no iestādes atskaita, ja bērns ilgāk par 1 mēnesi neapmeklē bērnudārzu  

   bez attaisnojoša iemesla, ja vecāki sistemātiski nepilda bērnudārza Iekšējās  

   kārtības noteikumus, 

 4.10.4.   par bērna atskaitīšanu no izglītības iestādes vecākiem tiek paziņots rakstiski 7  

  dienas iepriekš, motivējot iemeslu.” 

2.Atbildīgais par lēmuma izpildi Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

I.Liepiņa. 

 

 

 

73. 

Informācija par autobusu skolēnu pārvadājumiem 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: F.Puņeiko, R.Saļmo. D.Sloka, E.Stapulone, G.Zicāns, M.Baltiņš, 

J.Levitass, A.Capars, A.Tīdemanis)  

 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina deputātus ar domes deputāta Māra Baltiņa 

2015.gada 26.janvāra iesniegumu (reg.26.01.2015. Priekuļu  novada pašvaldība ar Nr.187) ar 
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lūgumu sniegt informāciju par iegādāto autobusu (iepirkuma identifikācijas numurs  PNP 

2014/13). Atbildes sagatavošanai iesniegums tika novirzīts izpilddirektoram F.Puņeiko un 

ekonomistei D.Rūķei. 

 Domes sēdē izpilddirektors F.Puņeiko informē, ka 2014.gada septembrī ar SIA „Sars 

Auto” tika noslēgts līgums par autobusa MAN Club bus iegādi skolēnu pārvadājumu veikšanai. 

Saņemot autobusu, tam regulāri tika konstatētas dažādas tehniskās problēmas.  

Vizuālie defekti tika konstatēti autobusa pieņemšanā, bet pārējie defekti atklājās, uzsākot 

autobusa ekspluatāciju. Šos defektus saskaņā ar līguma garantijas noteikumiem novērsa SIA 

„Sars Auto”.  Šobrīd konstatēta problēma autobusa elektronikas sistēmā. Tiek meklēti 

problēmas iemesli un risinājumi. 

 Līdz problēmas novēršanai skolēnu pārvadāšanai tiek nomāts autobuss. SIA „Sars Auto” 

atmaksā pašvaldībai pusi no autobusa nomas maksas. 

 F.Puņeiko atbild uz deputātu jautājumiem. 

Deputāts J.Levitass norāda, ka jautājums tika izskatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē 

un uzsver, ka būtu jāpārliecinās par spidometra nobraukuma rādījumu atbilstību patiesajam. 

Deputāte E.Stapulone iesaka pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai par autobusa 

tehnisko stāvokli. 

 Deputāti izsaka viedokļus par turpmāko rīcību un pieņem zināšanai informāciju. 

 

 

74. 

Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto 

(ziņo: M.Juzupa, F.Puņeiko) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas un 

izpilddirektora Fjodora Puņeiko sniegto informāciju par iepriekšējā pārskata periodā 

paveiktajiem darbiem. 

2. Domes priekšsēdētāja M.Juzupa un izpilddirektors F.Puņeiko atbild uz deputātu 

jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 
 
 

Nākamā domes sēde 2015.gada 12.februārī  plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.17.40  

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


