
 
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 

 

2016.gada 28.janvārī         Nr.1 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12016 „Par Priekuļu novada budžetu 

2016.gadam” izdošanu. 

2. Par aizdevuma līgumu procentu likmes maiņu. 

3. Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu. 

4. Par Priekuļu novada pašvaldības noteikumu “Par publisko iepirkumu plānošanas un 

organizēšanas kārtību Priekuļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

5. Par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Priekuļu novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”. 

6. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.1 īpašumā „Veselavas pagasta 

padomes zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

7. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.2 īpašumā „Veselavas pagasta 

padomes zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

8. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.3 īpašumā „Veselavas pagasta 

padomes zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātiem. 

10. Par Priekuļu novada domes deputātes S.Orehovas komandējumu uz Itāliju. 

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.I. 

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu F.B. un V.B. 

13. Par bezcerīgo īres pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

14. Par izmaiņām Liepas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā. 

15. S.M.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

16. O.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.G. un G.G. 

18. Par neapdzīvojamās telpas nomas līguma pagarināšanu SIA “LD autoveikals”. 

19. Par neprivatizēto pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pārslēgšanu. 

20. Par Priekuļu novada pašvaldības dalību projektā „Jaunatnes politikas stratēģijas izveide”.  

21. Par pašvaldības komandas dalību Latvijas IV Olimpiādē. 

22. Par izmaiņām Koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes komisijas sastāvā. 

23. R.I. iesnieguma izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi. 

24. R.I. iesnieguma izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi. 
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25. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lāns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane 

 

Piedalās –  

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

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   – juriste; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Ineta Eberharde  – galvenā nodokļu speciāliste; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

26. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

27. A.U.  iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamās telpas nomas līguma slēgšanu. 

28. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu. 

29. Par pašvaldības autobusa TVM MARBUS B3090 turpmāko izmantošanu. 

30. Par pašvaldības kustamās mantas –autobusa TVM MARBUS B3090 nodošanu atsavināšanai 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 26., 27., 28.. 29. un 30.darba kārtības jautājumu. 

 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.1/2016 „Par Priekuļu novada 

budžetu 2016.gadam” izdošanu  

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētaja M.Juzupa informē, ka Priekuļu novada budžeta 

2016.gadam projekts izskatīts Tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas, Sociālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdēs. 

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

21.panta pirmās daļas 2.punktu un  likuma „Par pašvaldību budžetiem” 46.pantu, atklāti balsojot, 

PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 
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Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2016 „Par Priekuļu 

novada budžetu 2016.gadam””  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

2. 

Par aizdevuma līgumu procentu likmes maiņu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba iepazīstina 

ar Priekuļu novada domes no Mārsnēnu pagasta pārņemto saistību – aizdevuma līgumu Valsts 

kasē – apmēru un aizdevumu procentu maksājumu dinamiku, aizdevuma līguma 

Nr.A2/1/08/448, trančes Nr. P-126/2008 „Ārējo siltumtīklu, ūdens un kanalizācijas sistēmu 

rekonstrukcija nekustamā īpašumā „Gaismas”, un aizdevuma līguma Nr.A2/1/08/449, trančes 

Nr. P–127/2008 „Mārsnēnu pamatskolas pirmsskolas grupu telpu rekonstrukcija”, ar līgumu 

4.4.punkta nosacījumu „Pēc aizņēmēja rakstiska pieprasījuma Aizdevējs ne biežāk kā reizi 

pusgadā pārskata aizdevuma procentu apmēru, ja starpība starp iepriekš noteikto aizdevuma 

procentu likmi un to likmi, kas tiek piemērota no valsts budžeta izsniedzamajiem aizdevumiem, 

nav mazāka par 100 (viens simts) bāzes punktiem un aizdevuma atmaksas atlikušais termiņš nav 

īsāks par 1 (vienu) gadu”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 28.janvāra (protokols 

Nr.2) lēmumu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba) sagatavot pieteikumu un citu 

iesniedzamo dokumentāciju Valsts kasei lēmuma izpildes nodrošināšanai. 

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

 
 

3. 

Par izglītojamo braukšanas izdevumu kompensēšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas 

I.Rumbas informāciju par skolēnu braukšanas maksas kompensēšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka : 

A.V., deklarētā dzīvesvieta – „adrese” iesniegusi pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu sniegt 

braukšanas maksas atvieglojumus viņas dēlam D.K. 

D.K., dzimis „datums”, deklarētā dzīvesvieta - „adrese”, 2015./2016.m.g. mācās 

Valmieras 2.vidusskolas 6.klasē, apgūst izglītības programmu ar kodu 21011121, pamatizglītības 

mazākumtautību programma. 

Izglītības iestādes Priekuļu novada administratīvajā teritorijā nenodrošina izglītības 

programmas ar kodu 21011121 (pamatizglītības mazākumtautību programma) apguvi. 
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  Ar Priekuļu novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu (protokols Nr.12, punkts 5); 

2015.gada 29.oktobra lēmumu (protokols Nr.13, punkts 27) „Par izglītojamo braukšanas 

izdevumu kompensēšanu” nolemts līdz 2015.gada 31.decembrim kompensēt braukšanas 

izdevumus Liepas pagastā dzīvojošiem izglītojamiem, kuri mācās Valmieras 2.vidusskolā, lai 

pamatizglītību apgūtu mazākumtautību programmā. 

Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumi Nr.153 “Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”, 9.p. noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) vai 

vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase), uzrādot kontrolei skolēna 

apliecību un norēķinu līdzekli, ja tāds ir izsniegts, ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 

nozīmes maršrutu tīkla maršrutā vai sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos. 

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

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

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

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

novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 28.janvāra (protokols Nr.2) lēmumu, atklāti 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā maršrutā Liepa-Valmiera –

Liepa 2015./2016. mācību gada otrajā pusgadā sekojošiem Liepas pagastā dzīvojošiem 

izglītojamiem: 

1.1. D.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”; 

1.2. A.P., deklarētā dzīvesvieta „adrese”;  

1.3. V.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”; 

1.4. A.P., deklarētā dzīvesvieta „adrese”; 

1.5. A.M., deklarētā dzīvesvieta „adrese”; 

1.6. S.C., deklarētā dzīvesvieta „adrese”; 

1.7. D.Z., deklarētā dzīvesvieta „adrese”; 

1.8. R.P., deklarētā dzīvesvieta „adrese”; 

1.9. A.R.,  deklarētā dzīvesvieta „adrese”; 

1.10. A.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”;  

1.11. A.A., deklarētā dzīvesvieta „adrese” 

2. Braukšanas izmaksas kompensēt no līdzekļiem, kas paredzēti skolēnu pārvadājumiem.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 
 

 
4. 

Par Priekuļu novada pašvaldības noteikumu “Par publisko iepirkumu plānošanas un 

organizēšanas kārtību Priekuļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

(ziņo: R.Saļmo) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks R.Saļmo informē par 

nepieciešamību apstiprināt noteikumus par publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas 

kārtību Priekuļu novada pašvaldībā. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.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, Māris Baltiņš, 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības noteikumus “Par publisko iepirkumu 

plānošanas un organizēšanas kārtību Priekuļu novada pašvaldībā”. (Noteikumi pielikumā) 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
 
 

5. 

Par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Priekuļu novada pašvaldības dalībai Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: F.Puņeiko, R.Saļmo, E.Stapulone,J.Mičulis ) 

 

Dome izskata jautājumu par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Priekuļu novada 

pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

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

15.pantu un 21.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība” pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā” un atbilstību „Priekuļu 

novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam” prioritātei („Mobilitātes, energoefektīvas un 

ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība”) rīcības virzienam (“Satiksmes infrastruktūra”) rīcībai R 

1.35 (“Izstrādāt pašvaldības rekonstruējamo ceļu un ielu plānu”) un saskaņā ar investīciju plāna 

20.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, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” šādus 

pašvaldības autoceļu atlases un vērtēšanas kritērijus: 

1.1. Pārbūvējamais ceļš/ ceļa posms iekļauts Priekuļu novada attīstības programmā 

2015.-2021.gadam; 

1.2. lauksaimniecības produkcijas ražotāju un citu uzņēmumu (ar lauksaimniecību 

nesaistītu) uzņēmumu skaits. Ja nav lauksaimniecības produkcijas ražojoši un/vai 

pārstrādes objekti, kā arī integrēta tipa projekti, prioritāri ir ceļi, kuri ved uz objektu, 

kas saistīti ar uzņēmējdarbību; 

1.3. ceļš vai ceļa posms ar grants segumu vai bezsegumu sliktā stāvoklī; 

1.4. ceļa vai ceļa posma posmu pārbūve tiek veikta katrā pagastā; 

1.5. prioritāte ir arī integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievedceļu izbūvi 

pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". 

 

Ceļu izvērtēšanai tiek pielietota punktu uzskaites sistēma 2.1.un 3.1.apakšpunktos noteiktajos 

kritērijos, no tiem prioritāti, piešķirot ceļiem ar lielāko punktu skaitu: 

2.1.Uzņēmumu darbības veids 

Komersantu un saimnieciskās 

darbības veicēju veids, kuri 

ceļu izmanto savas darbības 

nodrošināšanai 

Punktu skaits 

Ar produkcijas ražošanu 1.0 
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nesaistīti pakalpojumu sniedzēju 

skaits (punktus piešķir par katru 

pakalpojuma sniedzēju) 

Lauksaimniecības produkcijas 

ražošanas un pārstrādes 

uzņēmumu skaits (izņemot 

piensaimniecību, punktus 

piešķir par katru uzņēmumu ) 

3.0 

Piensaimniecības produkcijas 

ražošanas un pārstrādes 

uzņēmumu skaits (punktus 

piešķir par katru tā teritorijā 

atrodošos piensaimniecības 

fermu ) 

5.0 

 

3.1.Ceļa tehniskais stāvoklis   

Novērtējuma veids  Punktu skaits 

Seguma materiāla novērtējums (1-4 punkti) Labā stāvoklī 1 

 Apmierinošā stāvoklī 2 

Sliktā stāvoklī 3 

Ļoti sliktā stāvoklī 4 

Seguma līdzenuma novērtējums (1-4 punkti) Labā stāvoklī 1 

 Apmierinošā stāvoklī 2 

Sliktā stāvoklī 3 

Ļoti sliktā stāvoklī 4 

Šķērskritums (1-4 punkti) Labā stāvoklī 1 

 Apmierinošā stāvoklī 2 

Sliktā stāvoklī 3 

Ļoti sliktā stāvoklī 4 

Nomale (1-4 punkti) Labā stāvoklī 1 

 Apmierinošā stāvoklī 2 

Sliktā stāvoklī 3 

Ļoti sliktā stāvoklī 4 

Ūdens atvades sistēmas (1-4 punkti) Labā stāvoklī 1 

 Apmierinošā stāvoklī 2 

Sliktā stāvoklī 3 

Ļoti sliktā stāvoklī 4 

Intensitāte (1-3 punkti) Zema 1 

 Vidēja 2 

Augsta 3 

Smagā transporta intensitāte (1-3 punkti) Zema 1 

 Vidēja 2 

Augsta 3 

2. Ja ceļiem ir vienāds punktu skaits, prioritāri tiek izvirzīts ceļš ar lielāku 

lauksaimniecības produkcijas (piena) ražotāju skaitu. 

3. Prioritāro ceļu saraksts ir aktuāls līdz tiek apgūts viss pieejamais finansējums 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

4. Priekuļu novada pašvaldība pieņem lēmumu veikt precizējumus „Priekuļu novada 

attīstības programmā 2015.-2021.gadam” atbilstoši izvirzītajam prioritāro ceļu sarakstam. 

5. Pēc Būvprojekta izstrādes veikt nepieciešamos precizējumus pārbūves ceļa sākuma un 

beigu km noteikšanā.  
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6. Ņemot vērā iegūtos punktus, visi Priekuļu novada pašvaldības ceļi tiek sakārtoti 

prioritārā secībā no augstākā punktu skaita līdz zemākajam un apstiprināti šādi ceļa posmi: 

 

Ceļa posmu vērtējums pēc 2.1.punkta kritērijiem: 

Objekti sakārtoti prioritārā secībā 

Ceļa nosaukums Uzņēmumu 

skaits, kuri 

nodarbojas ar 

piena 

lopkopību 

(fermu 

skaits) 

L/s 

produkcijas 

ražošana un 

pārstrāde 

(uzņēmumu 

skaits) 

Ar 

produkcijas 

ražošanu 

nesaistītu 

pakalpojumu 

sniedzēju 

skaits 

Punkti  

2.1.kritērijam 

Kalāči - Irbītes 2 4 1 23 

Kapi-Veģeri-Veclaicenes šos. 3 1  18 

Sīkuļi - Lisa  6  18 

Auniņi - Penguri  6  18 

Kainaži-Sarkaņi  6  18 

Auniņi  - Dzeguzes  2 2  16 

Rabākas – Stirnas-Fēlikss 1 3  14 

Valmieras ceļš-Ģībolas-Garkalnes 

ceļš 

2 1  13 

Tautas nams-Upītes 1 2  11 

Garkalne-Vaives dzirnavas  3  9 

Pušklaipi-Brīvkalni  3  9 

Jaunrauna-Smurģi 1 1  8 

Piebalgas ceļš-Kunči  2  6 

Ģūģeru kalns-Kunči  1  3 



 

 

 

 

Ceļa posmu vērtējums pēc 3.1.punkta kritērijiem 

 

 
       

            
            

 

 

Pašvaldības autoceļu pārbūves nepieciešamības novērtējums atbilstoši tehniskajam stāvoklim

Objekti sakārtoti prioritārā secībā 

Nr. 

P.k.

Ceļa nosaukums un posms Nepieciešamais 

pārbūves garums 

(km)

Pagasts Seguma 

materiāa 

novērtējums 

(punkti 1-4)

Seguma 

līdzenuma 

novērtējums 

(punkti 1-4)

Škērskritumu 

novērtējums 

(punkti 1-4)

Ūdens atvades 

sistēmu 

novērtējums 

(punkti 1-4)

Nomales 

novērtējums 

(punkti 1-4)

Ceļa 

izmantošanas 

intensitātes 

novērtējums 

(punkti 1-3)

Smagā 

transporta 

intensitātes 

novērtējums 

(punkti 1-3)

Kopsumma *

1. Auniņi - Dzeguzes km 3.80 - 5.60 1.80 Mārsnēnu pagasts 4 3 4 4 4 3 3 25

2. Sīkuļi - Lisa km 2.00 - 3.40 1.40 Mārsnēnu pagasts 3 3 4 4 4 3 3 24

3. Kalāči - Irbītes km 2.00 - 2.60 0.60 Liepas pagasts 2 3 4 4 4 3 3 23

4. Kainaži - Sarkaņi km 0.00 - 0.95 un km 2.00 - 2.60 1.55 Liepas pagasts 2 2 4 4 4 3 3 22

5. Kapi - Veģeri - Veclaicenes šoseja km 4.60 - 5.95 1.35 Veselavas pagasts 3 3 3 3 4 3 2 21

6. Tautas nams - Upītes km 1.30 - 2.10 0.80 Priekuļu pagasts 3 3 3 3 3 3 2 20

7. Jaunrauna - Smurģi km 0.80 - 1.70 0.90 Priekuļu pagasts 3 2 2 4 4 2 2 19

8. Auniņi - Penguri km 0.00 - 1.00 un km 2.00 - 2.90 1.90 Mārsnēnu pagasts 2 2 2 2 2 1 1 12

9. Rabākas - Stirnas - Fēlikss km 0.50 - 0.90 0.40 Veselavas pagasts 3 2 3 3 3 2 1 17

10. Pušklaipi - Brīvkalni km 0.40 - 2.00 1.60 Priekuļu pagasts 3 3 3 3 2 1 1 16

11. Piebalgas ceļš - Kunči km 0.00 - 1.10 1.10 Priekuļu pagasts 2 1 2 2 2 3 3 15

12. Garkalne - Vaives dzirnavas km 1.10 - 1.70 0.60 Priekuļu pagasts 3 2 2 3 2 1 1 14

13. Valmieras ceļš - Ģībolas - Garkalnes ceļš km 0.70 - 1.40 0.70 Priekuļu pagasts 4 2 3 1 1 1 1 13

14. Ģūģeru kalns - Kunči km 0.00 - 0.90 0.90 Priekuļu pagasts 3 4 1 1 1 1 1 12

15. Skola - Puķi km 0.50 - 2.90 1.40 Veselavas pagasts 2 2 1 2 1 1 1 10

*Jo lielāka kopēju punktu summa, jo lielāka nepieciešamība ceļa pārbūvei

Ceļiem, kuri vērtējumā sasniedz mazāk par 11 punktiem, pārbūve nav nepieciešama. No pārbūvējamo ceļu saraksta tiek izslēgts ceļš B6 Skola - Puķi km 0.5-2.90
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Ceļa posmu vērtējuma saraksts prioritārā secībā atbilstoši 2.1. un  3.1. vērtēšanas kritērijiem: 

 

Autoceļa nosaukums  Auto ceļa  Nr., 

sākuma un 

beigu km posms 

Nepieciešamais 

pārbūves 

garums (km) 

Pagasts Punktu skaits 

atbilstoši  

2.1.vērtēšanas 

kritērijam 

Punktu skaits 

atbilstoši 

3.1.vērtēšanas 

kritērijam 

 

Kopā 

Kalāči – Irbītes  B10 2.00-2.60 0.60 Liepas pagasts 23 23 46 

Sīkuļi – Lisa  A15 2.00-3.40 1.40 Mārsnēnu pagasts 18 24 42 

Auniņi  - Dzeguzes  A1   3.80-5.60 1.80 Mārsnēnu pagasts 16 25 41 

Kainaži-Sarkaņi A1   0.00-0.95 

        2.00-2.60 

1.55 Liepas pagasts 18 22 40 

Kapi-Veģeri-Veclaicenes šos. B3   4.60-5.95 1.35 Veselavas pagasts 18 21 39 

Rabākas – Stirnas-Fēlikss B7   0.50-0.90 0.40 Veselavas pagasts 14 17 31 

Tautas nams-Upītes B32 1.30-2.10 0.80 Priekuļu pagasts 11 20 31 

Auniņi - Penguri B12 0.00-1.00 

       2.00-2.90 

1.90 Mārsnēnu pagasts 18 12 30 

Jaunrauna-Smurģi B27 0.80-1.70 0.90 Priekuļu pagasts 8 19 27 

Valmieras ceļš-Ģībolas-Garkalnes ceļš B12 0.70-1.40 0.70 Priekuļu pagasts 13 13 26 

Pušklaipi-Brīvkalni B10 0.40-2.00 1.60 Priekuļu pagasts 9 16 25 

Garkalne-Vaives dzirnavas B16 1.10-1.70 0.60 Priekuļu pagasts 9 14 23 

Piebalgas ceļš-Kunči B24 0.00-1.10 1.10 Priekuļu pagasts 6 15 21 

Ģūģeru kalns-Kunči B23 0.00-0.90 0.90 Priekuļu pagasts 3 12 15 

Kopā nepieciešamais pārbūves garums (km) 15.60     

 



6. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.1 īpašumā „Veselavas pagasta 

padomes zeme”,, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.1 īpašumā „Veselavas pagasta padomes zeme”, Priekuļu 

novada Veselavas pagastā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 15.janvāra  protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 22500,00. 

2016.gada 27.janvārī saņemta pirkuma maksa pilnā apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.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, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2016.gada 15.janvārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.1 īpašumā „Veselavas pagasta padomes 

zeme”, Priekuļu novada Veselavas pagastā, atsavināšanu SIA „nosaukums”, „reģistrācijas Nr.”, 

par tās nosolīto cenu EUR 22500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

 

 

7. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.2 īpašumā „Veselavas 

pagasta padomes zeme”,, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.2 īpašumā „Veselavas pagasta padomes zeme”, Priekuļu 

novada Veselavas pagastā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 15.janvāra  protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 19600,00. 

2016.gada 27.janvārī saņemta pirkuma maksa pilnā apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.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, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2016.gada 15.janvārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.2 īpašumā „Veselavas pagasta padomes 

zeme”, Priekuļu novada Veselavas pagastā, atsavināšanu SIA „nosaukums”, „reģistrācijas Nr.”, 

par tās nosolīto cenu EUR 19600,00 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi). 

 

 

8. 
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Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.3 īpašumā „Veselavas 

pagasta padomes zeme”,, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.3 īpašumā „Veselavas pagasta padomes zeme”, Priekuļu 

novada Veselavas pagastā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 15.janvāra  protokolu, konstatēts, ka 

izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 18600,00. 

2016.gada 25.janvārī saņemta pirkuma maksa pilnā apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.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, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2016.gada 15.janvārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās cirsmas Nr.3 īpašumā „Veselavas pagasta padomes 

zeme”, Priekuļu novada Veselavas pagastā, atsavināšanu SIA „nosaukums”, „reģistrācijas Nr.”, 

par tās nosolīto cenu EUR 18600,00 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi). 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās G.Zicāns) 

 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Parka iela 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, izsoles 

rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 6.janvāra protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 17250,00. 

2016.gada 12.janvārī saņemta pirkuma maksa pilnā apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.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, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2016.gada 6.janvārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma -  Parka iela 5, Priekuļi, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, atsavināšanu A.J. par viņa nosolīto cenu 17250,00  (septiņpadsmit 

tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi).  

 

 

10. 

Par Priekuļu novada domes deputātes S.Orehovas komandējumu uz Itāliju 

(ziņo: M.Juzupa) 
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Domes izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas V.Lapseles 2015.gada 

30.decembra iesniegumu (reģ.30.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.2533) par Priekuļu 

novada pašvaldības pārstāvju komandējumu uz Uri pilsētu Itālijā dalībai projekta „Pašvaldības 

sadraudzība lauku teritoriju attīstībai – lieliska iespēja Eiropas Savienības pilsoņiem” partneru 

pasākumā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības 

2015.gada 1.decembra uzaicinājumu deleģēt pārstāvjus, t.sk. lauksaimnieciskās produkcijas 

ražotājus, lauksaimniecības un tūrisma ekspertus, dalībai Eiropas Savienības programmas 

„Eiropa pilsoņiem” projekta „Pašvaldības sadraudzība lauku teritoriju attīstībai – lieliska iespēja 

Eiropas Savienības pilsoņiem” partneru pasākumā un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 

2016.gada 28.janvāra (protokols Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Juris 

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

Latko), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Sarmīte Orehova), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Komandēt Priekuļu novada domes deputāti Sarmīti OREHOVU, „personas kods”, uz 

Uri pilsētu, Itālijā no 2016.gada 10.marta līdz 2016.gada 14.martam ieskaitot piedalīties Eiropas 

Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta „Pašvaldības sadraudzība lauku teritoriju 

attīstībai – lieliska iespēja Eiropas Savienības pilsoņiem” partneru pasākumā. 

2. Deputātei S.Orehovai: 

2.1. kompensēt aviobiļešu iegādes izdevumus 50% apmērā no sabiedrisko attiecību 

budžetā plānotajiem līdzekļiem saskaņā ar saņemto rēķinu; 

2.2. pēc atgriešanās no komandējuma trīs darba dienu laikā Priekuļu novada Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 

2.3. 2016.gada marta mēneša domes sēdē sniegt pārskatu par dalību projekta partneru 

pasākumā un sasniegtajiem mērķiem. 

3. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

11.  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.I. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja R.I. 2015.gada 06.novembra iesniegumu (reģ. 

06.11.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.I-1174) no ar lūgumu anulēt ziņas par G.I., 

„personas kods”, deklarēto dzīvesvietu „adrese”, jo bez īpašnieka atļaujas elektroniski  deklarējis 

dzīvesvietu.  

    Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes, ar lietu saistītos apstākļus 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 1.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, Māris Baltiņš, Elija 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu G.I., „personas kods”, „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 



13 

 

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

 

 

12. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu F.B. un V.B. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

          Priekuļu novada dome izskata R.T. 2015.gada 30.decembra iesniegumu (reģ. 30.12.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. T-1324) ar lūgumu anulēt ziņas par F.B., „personas kods”, un 

V.B., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu „adrese”, sakarā ar to, ka minētajām personām nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētā dzīvesvietā, kuras  no 2015. gada augusta mēneša deklarētajā 

dzīvesvietā nedzīvo.  

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes, ar lietu saistītos apstākļus 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 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, Māris Baltiņš, Elija 

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

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu F.B., „personas kods”, un V.B., „personas 

kods”,  „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

13. 

Par bezcerīgo īres pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes informāciju par 

bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

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

izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājuma 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Norakstīt šādus Liepas pagasta pārvaldes bezcerīgos fizisko un juridisko personu īres/ 

apsaimniekošanas un pakalpojumu maksājumu parādus par summu EUR 7342.11 (septiņi 

tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro 11 centi), tai skaitā pamatparāds EUR 6694.02, 

maksājuma nokavējuma procenti EUR 648.09, jo parāda piedziņa turpmāk nav iespējama sakarā 

ar parādnieku nāvi, ir iestājies noilgums saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu,  izsludināta fiziskas 

vai juridiskas personas maksātnespēja: 
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Nr.

p.k. 

Īrnieka 

(parādnieka) 

uzvārds, vārds/ 

Jurid.personas 

nosaukums 

Adrese 
Personas kods/ 

reģ. Nr. 

Tiesas 

nolēmuma 

datums  

Pamat-

parāds 

EUR 

Maksāju

ma 

nokavēju

ma 

procenti 

EUR 

Piezīmes 

1 V.K.     811.27 292.80 Saskaņā ar 

Civillikuma 1895. 

pantu iestājies 

noilgums, par 

parādu, kas nav 

vecāks par 10 

gadiem ir tiesas 

spriedums par 

piedziņu. 

2 Ē.K.     280.03 79.62 
miris 05.01.2016., 

pielikumā izziņa 

3 A.K.     426.81   miris 

15.06.2015.,pieliku

mā apliecība 

4 L.K.     911.84 81.85 mirusi 07.08.2015, 

pielikumā izziņa 

5 VAS "Valsts 

nekustamie 

īpašumi"  

    134.97   nepareizi piestādīti 

rēķini par mirušās 

L.K. īpašumu 

6 VAS "Valsts 

nekustamie 

īpašumi"  

    71.72   nepareizi piestādīti 

rēķini par mirušās 

L.K. īpašumu 

8 A.A.   19.11.2015. 499.60 193.82 privātpersonas 

maksātnespēja 

9 N.G.     1275.32   privātpersonas 

maksātnespēja 

10 SIA Enkoder      1645.39   maksātnespēja 

11 SIA "BAF 

LTD'' 
     637.07   maksātnespēja 

    

KOPĀ: 6694.02 648.09 

  

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

 

 

14. 

Par izmaiņām Liepas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā 
(ziņo: R.Saļmo) 

 

Dome izskata Liepas pagasta pārvaldes 2016.gada 7.janvāra vēstuli Nr.3-4.1/8 (reģ. 

08.01.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.43) par automātu inženiera amata vienības 

likvidēšanu Komunālās saimniecības Liepas atbalsta punktā. 

Liepas centrālajā katlu mājā elektroautomātiku apkalpo SIA „Elektro Vilks”. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, PAR – 15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

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

1. Ar 2016.gada 1.martu likvidēt Priekuļu novada pašvaldības Komunālās saimniecības 

Liepas atbalsta punktā amata vienību – automātu inženieris (20. inženiertehniskie darbi (I), 

7.mēnešalgu grupa).  

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 
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p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 28.12.2015. sēdē, 

protokols Nr.16, p.11).  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

15. 

S.M.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.M.B., „personas kods”, dzīvo „adrese”, 2015.gada 

23.decembra iesniegumu (reģ. 22.01.2016. Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.18/3-

4.1) par zemes nomas līguma slēgšanu uz daļu – 3.6 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemi un 

2.1 ha pārējās zemes ( kopā 5.7 ha) no zemes vienības „Austriņi” ar „kadastra apzīmējumu”.  

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

informācijas apjoms nav pietiekams lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti 

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

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

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildus informācijas saņemšanai. 

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

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

 

 

16. 

O.B.iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata O.B., „personas kods”, dzīvo „adrese”, 2016.gada 

20.janvāra iesniegumu (reģ. 22.01.2016. Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.19/3-

4.1) par zemes nomas līguma slēgšanu uz daļu – 3.1 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemi no 

zemes vienības „Austriņi” ar „kadastra apzīmējumu”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus, atklāti balsojot, 

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildus informācijas saņemšanai. 

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

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

 

 

 

17. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.G. un G.G. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

 Dome izskata jautājumu  par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.G. un G.G. 

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

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 
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Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

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

1. Anulēt ziņas par O.G., „personas kods”, un G.G., „personas kods”, deklarēto 

dzīvesvietu „adrese”. 

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

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

 

 

18. 

SIA „LD AUTOVEIKALS”  iesnieguma izskatīšana par noma līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „LD AUTOVEIKALS”, vienotais reģistrācijas 

numurs 54103032731, reģistrācijas datums komercreģistrā: 27.09.2004., juridiskā adrese: 

Rūpnīcas iela 6 dz.35, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, valdes locekles 

Leokādijas Leščikas  2015.gada 23.decembra iesniegumu (reģ. 19.01.2016. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.127) par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

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

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

apakšpunktu un otro daļu un Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 18.decembra (protokols Nr. 

19) 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, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt 2014.gada 30.decembrī ar SIA „LD AUTOVEIKALS”, vienotais reģistrācijas 

numurs 54103032731, reģistrācijas datums komercreģistrā: 27.09.2004., juridiskā adrese: 

Rūpnīcas iela 6 dz.35, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, noslēgto nomas līguma 

Nr.03/14 termiņu par neapdzīvojamo telpu  (1.stāvs,  telpa Nr. 12, ar platību 41,57 m2 un telpa Nr. 

7 ar platību 13,67 m2 , kopējā platība 55,24 m2 ), Pāvila Rozīša  ielā 5, Liepa, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads, LV-4128,  lietošanu autoveikala tirdzniecības nodrošināšanai - pārtikas un 

pirmās nepieciešamības nepārtikas preču glabāšanas vajadzībām, uz iepriekš noslēgtā nomas 

līguma nosacījumiem.   

2. Noteikt noma līguma termiņu – 2016.gada 31.decembris. 

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

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

 

 

19. 

Par  dzīvojamo telpu īres maksu  
(ziņo: E.Šīrante) 

 

Dome uzklausa Liepas pagasta pārvades vadītājas E.Šīrantes informāciju par domes  

2015.gada 29.oktobrī pieņemtā lēmuma, ar kuru pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu īres maksā 

tiek iekļauta  peļņa,  realizāciju. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka, ja pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgums 

noslēgts laika posmā līdz 2001.gada 31.decembrim, attiecīgās pašvaldības dome nedrīkst noteikt 

augstāku īres maksu par likuma 11.panta trešajā daļā noteikto mājas apsaimniekošanas izdevumu 

apmēru, no tā secināms, ka īres maksā peļņas iekļaušana attiecināma tikai uz īres līgumiem, kas 

noslēgti ar 2002.gada 1.janvāri. 

http://likumi.lv/doc.php?id=56863#p11
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Atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Pieņemt zināšanai Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes sniegto informāciju. 

 

20. 

Par Priekuļu novada pašvaldības dalību projektā  

„Jaunatnes politikas stratēģijas izveide” 

(ziņo: D.Šalunova) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar  Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas speciālistes Dinas 

Šalunovas informāciju par dalību ERASMUS +  projektā ,,Jaunatnes politikas stratēģijas 

izveide" sadarbībā ar Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Cēsu, Raunas, Pārgaujas, Līgatnes 

pašvaldībām. kura kopējās izmaksas EUR 55284.00 un attiecināmās izmaksas 100% apmērā 

Projekta ietvaros plānoti dažādi pasākumi, kas veicinātu kvalitatīvu jaunatnes politikas 

stratēģijas izveidi pašvaldībās – tikšanās un diskusijas starp jauniešiem un dažādu pašvaldības 

kompetencē  esošu jomu ekspertiem, dažādu mērķa grupu anketēšana, izpēte, iegūto datu 

apstrāde un analīze, uz kā pamata tiktu izstrādāta stratēģija.  

Lai piedalītos projektā nepieciešams pašvaldību priekšfinansējums EUR 11056.80 

apmērā, no katras pašvaldības EUR 1382.10, kas tiks atgriezts  no projekta līdzekļiem pēc 

noslēguma maksājuma saņemšanas. Projekta īstenošana notiks no 2016.gada 15.septembra līdz 

2018.gada 14.septembrim.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas 2016.gada 14.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, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas dalību 

programmas „ERASMUS+” 3.pamatdarbības – „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes 

politikas veidotāju tikšanās” projekta ,,Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde" (turpmāk tekstā - 

Projekts) īstenošanā laika periodā no 2016. gada septembra. 

2. Norīkot atbildīgo personu par projekta īstenošanu Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas 

vadītāju Elīnu Krieviņu.  

3. Nodrošināt projekta īstenošanas laikā: 

3.1. nepieciešamo priekšfinansējumu (Projekta noslēgumā 2018.gadā)  saskaņā ar 

Projekta finanšu tāmi un laika grafiku – pielikumā; 

3.2. atbilstošu speciālistu un politiķu iesaisti jauniešu interešu un vajadzību izpētei 

Priekuļu novadā, organizējot diskusijas, anketēšanu, iegūto datu apstrādi un analīzi 

utml.; 

3.3. jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi, balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem -

 sasniedzamās Projekta iznākuma rādītāja kvotas izpildi. 

4. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt ar Projekta īstenošanu 

saistītos dokumentus. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja E.Krieviņa. 
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21. 

Par pašvaldības komandas dalību Latvijas IV Olimpiādē 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: J.Mičulis) 

 

Dome iepazīstas ar Latvijas Olimpiskās komitejas 2016.gada 5.janvāra aicinājumu 

(reģ.05.01.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.22) novada komandai  piedalīties   Latvijas 

IV olimpiādē 2016.gada 1.,2. un 3.jūlijā Valmierā, kuru organizē Latvijas Olimpiskā komiteja, 

Izglītības un zinātnes ministrija un Valmieras pilsētas pašvaldība.   

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas 2016.gada 20.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, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt Priekuļu novada komandas dalību Latvijas IV olimpiādē 2016.gada 1. – 

3.jūlijā Valmierā.  

2. Apstiprināt par atbildīgo komandas veidošanā un pieteikšanā dalībai olimpiādē   

novada sporta dzīves koordinatoru J.Mičuli.  

 

 

22. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības komisiju sastāvā 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata jautājumu par izmaiņām Koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes 

komisijas un Iepirkumu komisijas sastāvā. 

 Izpilddirektors F.Puņeiko iesaka par Koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes 

komisijas priekšsēdētaju ievēlēt A.Amantovu un par komisijas locekli - Juri Pētersonu. 

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

21.panta pirmās daļas 24.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, Māris Baltiņš, Elija 

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

1. Atbrīvot Andri Rancānu no Koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes komisijas 

priekšsēdētāja  un Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 
2. Ievēlēt par Koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes komisijas priekšsēdētāju 

Priekuļu novada pašvaldības Meža dienesta mežzini Aināru Amantovu.  
3. Ievēlēt par Koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes komisijas locekli Priekuļu 

novada teritorijas plānotāju Juri Pētersonu. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

23. 

R.I. iesnieguma izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar R.I., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 19.janvāra 

iesniegumu (reģ. 19.01.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.I-36) ar lūgumu izsniegt izziņu 

par piekrišanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi „adrese”. Iesniegumam ir pievienota 2015.gada 

10.decembra dāvinājuma līguma kopija. 

Novada dome konstatē sekojošo: 
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1. 2015.gada 10.decembrī ir parakstīts dāvinājuma līgums, saskaņā ar kuru A.I. dāvina 

R.I. nekustamo īpašumu „adrese”. 

2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”  0.172ha un 

būves ar „kadastra apzīmējumu”; 

3. R.I. nav Latvijas Republikas pilsonis; 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamās apbūves 

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

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

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

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā, 29. un 30.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra 

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

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

Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Izsniegt R.I., „personas kods”, izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā, zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējumu” 0.172ha platībā „adrese”.  

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

3. Izziņu nosūtīt R.I., „adrese”. 

 

24. 

R.I. iesnieguma izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar R.I., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 19.janvāra 

iesniegumu (reģ. 19.01.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.I-36) ar lūgumu izsniegt izziņu 

par piekrišanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi „adrese”. Iesniegumam ir pievienota 2015.gada 

10.decembra dāvinājuma līguma kopija. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. 2015.gada 10.decembrī ir parakstīts dāvinājuma līgums, saskaņā ar kuru A.I. dāvina 

R.I. nekustamo īpašumu „adrese”. 

2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”  0.1268ha 

un būves ar „kadastra apzīmējumu”; 

3. R.I. nav Latvijas Republikas pilsonis; 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamās apbūves 

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

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

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

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā, 29. un 30.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra 

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

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

Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Izsniegt R.I., „personas kods”, izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā, zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējumu” 0.1268ha platībā „adrese”.  

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

3. Izziņu nosūtīt R.I., „adrese”. 

 

 

25. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lāns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 
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(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „MĒRNIEKS MMR”, juridiskā adrese Jāņa Poruka 

iela 8-313, Cēsis, LV-4101, zemes ierīkotājas Māras Knētas, 2016.gada 6.janvāra rakstu 

(reģ.14.01.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.104) par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lāns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 

sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra 

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

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

Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lāns”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), atdalot no īpašuma neapbūvētu zemes vienību un 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvētas zemes 

vienības (zemes vienība Nr.1, zemes ierīcības projektā), apstiprināt jaunu nosaukumu „Saulrīti 

13B”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 0.0896ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Lāns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības (zemes vienība Nr.2, zemes ierīcības projektā) un vienas ēkas uz tā: 

3.1. zemes vienības platība 0.8120ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001). 

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

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

 

 

26. 

Iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.S., „personas kods”, 2015.gada 18.decembra iesniegumu 

(reģ.18.12.2015. Priekuļu novada pašvaldībā S-1303) par papildus zemes vienību iznomāšanu. 

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

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

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

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

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

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

nolemj: 
1. Veikt izmaiņas ar S.S., 2015.gada 1.jūnijā noslēgtajā zemes nomas līgumā papildinot 

to ar papildus iznomājamām zemes vienībām un turpmāk līguma 1.p. izteikt šādā redakcijā: 
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“Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā no Iznomātāja, viņa īpašumā esošo 

zemes vienību ar „kadastra Nr.” 11,9 (vienpadsmit un deviņas desmitdaļas) ha platībā, zemes 

vienību ar „kadastra Nr.” 1,9 (viens un deviņas desmitdaļas)  ha platībā un zemes vienību  ar 

„kadastra Nr.” 4,5 (četri un piecas desmitdaļas)  ha platībā.”  

2. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot izmaiņas zemes nomas līgumā. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupa parakstīt  zemes nomas līguma izmaiņas. 

4. Lēmums zaudē spēku, ja izmaiņas zemes nomas līgumā netiek parakstītas mēneša 

laikā no lēmuma paziņošanas dienas S.S. 

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

 

 

27. 

A.U.  iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamās telpas nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.U., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta: „adrese”, 

2016.gada 5.janvāra iesniegumu (reģ. 15.01.2016. Liepas pagasta pārvaldē  ar Nr.11.3-4.1) par 

neapdzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu darbnīcas - noliktavas vajadzībām.  

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

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

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.U., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta: „adrese”, par 

neapdzīvojamās telpas (pēc plāna telpa Nr.3) Pāvila Rozīša ielā Nr.5, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, 1. stāvā, ar kopējo platību 42.6 m2, nomu darbnīcas - noliktavas vajadzībām nepārtikas 

preču glabāšanai.   

2. Noteikt noma līguma termiņu – 2017.gada 28.februāris. 

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

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

 

 

28. 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata Annas Brokas 2016.gada 25.janvāra iesniegumu ar lūgumu 

pieņemt lēmumu par viņas kā pašvaldības domes deputātes pilnvaru izbeigšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka 2013.gada 1.jūnija pašvaldību 

vēlēšanās Annas Broka ievēlēta par Priekuļu novada pašvaldības domes deputāti. 

2013.gada 18.jūnijā dome pieņēma lēmumu par Annas Brokas deputātu pilnvaru nolikšana 

uz grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. 

2016.gada 25.janvārī Anna Broka iesniegusi iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

viņas  kā  pašvaldības domes deputāta pilnvaru izbeigšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada 

domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras 

izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru 

izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izbeigt Priekuļu novada domes deputātes Annas Brokas pilnvaras. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

29. 

Par pašvaldības autobusa TVM MARBUS B3090 turpmāko izmantošanu 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: F.Puņeiko, D.Sloka, G.Zicāns, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Domes deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Levitass informē, ka 

2016.gada 20.janvāra komitejas sēdē tika skatīts jautājums par pašvaldības autobusu TVM 

MARBUS un nolemts pēc eksperta novērtējuma saņemšanas atkāroti skatīt jautājumu par tālāko 

autobusa izmantošanu. 

F.Puņeiko piebilst, ka saņemts eksperta novērtējums. 

J.Levitass iesaka pārtraukt autobusa ekspluatāciju un risināt jautājumu par autobusa 

nodošanu atsavināšanai. 

D.Sloka piekrīt autobusa neizmantošanai un tā nodošanai izsolei. 

Deputāts G.Zicāns iebilst un uzskata, ka līdz izsolei autobusu var izmantot. 

Deputāti diskutē par autobusa turpmāko izmantošanu. 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa lūdz beigt debates un balsot par to, ka pašvaldības 

autobuss TVM MARBUS B3090 netiek turpmāk izmantots. 

Atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko), 

PRET – 5 (Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Māris Baltiņš, Jānis Mičulis), 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Pārtraukt pašvaldības autobusa  TVM MARBUS B3090 izmantošanu. 

 

 

30. 

Par pašvaldības kustamās mantas –autobusa TVM MARBUS B3090 nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

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

pašvaldībai piederošo kustamo mantu – autobusu TVM MARBUS B3090, nodot atsavināšanai 

izsolē. 

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

pieder kustamā manta – TVM MARBUS B3090, valsts nr. JT5695, 1.reģistrācija 08.05.2006. 

Autobusa turpmāka paturēšana pašvaldības īpašumā nav lietderīga. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija 

(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Savukārt, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrās daļas regulējums 

nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu kustamo mantu dod attiecīgās 

atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Aizliegumi kustamās mantas atsavināšanai nav konstatēti. 

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

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 

6.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 
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Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, 

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

1. Nodot atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības kustamo mantu - autobusu 

TVM MARBUS B3090. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus.  (Noteikumi pielikumā).  

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

 

 

Sēdi beidz plkst. 16.20 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


