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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2014.gada 9.janvārī          Nr.2 

 

Sēde sasaukta plkst.12.00. 

Sēdi atklāj plkst.12.10. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Dita Slokas atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas uz laiku. 

2. SIA „Golden estate property” iesnieguma izskatīšana par zemes nomu. 

3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam […], Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

4. Par maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanu.  

5. […] iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

6. […] iesniegumu izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi. 

7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

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

9. Par projekta „Dabas izzinošā taka bērnu attīstībai vidē” iesniegumu Latvijas vides 

aizsardzības fonda izsludinātajā Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 

apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā „Atbildīgs 

dzīvesveids”.  

10. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem […] Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

11. Par brīvpusdienām Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem.  

12. Par grozījumu Priekuļu novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā „Par mazdārziņu 

zemes nomas maksas noteikšanu”. 

13. Par grozījumu Priekuļu novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā „Par sadarbību ar 

Cēsu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā”. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš. 

 

 

Pašvaldības darbinieki:  
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Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Sandra Mizga   –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Ineta Eberharde  –galvenā nodokļu speciāliste; 

Inita Jansone   –juriste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja. 

 

Nepiedalās: 

Dita Sloka  – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

14. darba kārtības jautājumu - Biedrības „Tava iespēja” iesnieguma izskatīšana. 

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

Capars, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

 Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildus iekļauto jautājumu. 

 

1. 

Par Ditas Slokas atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas uz laiku 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina deputātus ar Ditas Slokas 2014.gada 

3.janvāra iesniegumu (reģ. 06.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-7) par atbrīvošanu no 

deputāta pienākumu pildīšanas uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes 

un novada domes deputāta statusa likuma  3
1
.panta trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot, PAR -

13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Elija Latko, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

1. Ar 2014.gada 10.janvāri izbeigt deputātes Ditas Slokas deputāta pilnvaras Priekuļu 

novada domē uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt Priekuļu novada vēlēšanu komisiju un lūgt noteikt 

nākamo deputātu no partijas „Vienotība” saraksta. 

 

Plkst.12.20 ierodas deputāts G.Sabulis un piedalās turpmāko sēdes jautājumu izskatīšanā. 

 
2.  

SIA „Golden estate property” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

 (ziņo: I.Eberharde, izsakās: I.Jansone, D.Kalniņa, G.Zicāns) 

 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Golden estate property”, reģistrācijas  Nr.[…], 

2013.gada 27.decembra iesniegumu (reģ.28.12.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1862) 

par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 
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Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:    

1. Iznomāt SIA „Golden estate property”, reģistrācijas adrese  […], Rīga, zemes vienības 

ar kadastra Nr. […]. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz vienas lapas. 

 

3. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

[…], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „Lāns”, reģ.[…], juridiskā adrese […], Cēsis, LV-

4100 iesniegumu (19.12.2013., Nr.1844) par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamā īpašuma […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanai divos 

atsevišķos nekustamos īpašumos.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11. punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam […], Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no īpašuma neapbūvētu rūpniecības objektu 

izmantojuma zemes gabalu 0,12ha platībā un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr.[…] atdalāmā zemes gabala platība orientējoši 0,12ha liela; 

2.2. atdalāmo zemes gabalu paredzēts pievienot blakus esošajam īpašumam Cēsu pilsētas 

teritorijā; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

2.4. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

 

4. 

Par maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanu 

(ziņo: R.Saļmo; izsakās: F.Puņeiko, E.Latko, G.Zicāns, M.Baltiņš) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes vadītāja A.Rancāna 

informāciju par nepieciešamību pagarināt 2011.gada 15.septembra lēmuma „Par maksājumu 

nokavējuma naudas aprēķināšanu” darbības termiņu. 

Deputāte E.Latko iesaka pagarināt lēmuma darbības termiņu līdz 2014.gada 1.jūnijam. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā iedzīvotāju zemo ienākumu 

līmeni, kas saistīts ar ekonomisko situāciju valstī un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

6.panta 6.punktu, 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 21.panta otro daļu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 
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Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 1 (Guntars Zicāns), ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:   

Pagarināt Priekuļu novada domes 2011.gada 15.septembra lēmuma „Par maksājumu 

nokavējuma naudas aprēķināšanu” (protokols Nr.15, p.21) darbības termiņu līdz 2014.gada 

1.jūnijam. 

 

5.   

[…].iesnieguma izskatīšana par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] 2013.gada 27.decembra iesniegumu (reģ.27.12.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ū-968) ar lūgumu pagarināt nedzīvojamās telpas Priekuļu 

novada Mārsnēnu pagasta „Aptiekā” nomas līguma termiņu ārsta palīga pakalpojumu sniegšanai 

Mārsnēnu pagasta iedzīvotājiem. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

apakšpunktu un otro daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET 

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

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu „Aptiekā”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, nomas 

līgumu ar […] uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim. 

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības juristei I.Jansonei sagatavot grozījumus nomas 

līgumā. 

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

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

 

6. 

[…].iesniegumu izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar  […] un […], dzīvesvieta […], pilnvarotās personas 

[…] iesniegumu ar lūgumu  izsniegt izziņu par piekrišanu nepilsoņiem iegūt īpašumā zemi 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, […]. Iesniegumam pievienota 2013.gada 

16.decembra Pirkuma līguma kopija. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. 2013.gada 16.decembrī ir parakstīts Pirkuma līgums, saskaņā ar kuru […] pārdod […] 

un […] līdzīgās daļās nekustamo īpašumu […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. […] un […] nav Latvijas Republikas pilsoņi; 

3. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējumu […]) […] kvm 

kopplatībā un būves uz zemes gabala; 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis atbilstoši Priekuļu novada, 

Priekuļu pagasta Priekuļu ciema detālplānojumam, kurš ir pārapstiprināts 2009.gada 

17.septembrī, (protokols Nr.8, p.13.), teritorijā, kurā atrodas minētais zemes gabals, ir 

individuālā dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

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

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

Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 
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Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

 Izsniegt […] un […] izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā līdzīgās daļās zemes gabalu 

(kad.apz.Nr.[…]) […] kvm kopplatībā, kas atrodas Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, Priekuļos, 

[…]. 

 

7. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante; izsakās I.Jansone, A.Capars, A.Tīdemanis, M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2013.gada 17.decembra 

iesniegumu (reģ. 19.12.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-599) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.9.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

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

Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

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

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par dzīvojamās telpas 

[…], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 42,4 m
2
, kopējo platību 62,5 m

2  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu. 

2. Līgumā paredzēt, ka izīrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka […], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

[…]., Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt īres līgumu. 

6. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja […] viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

 

8. 

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

(ziņo: S.Mizga; izsakās: A.Capars) 

 

      Priekuļu novada dome izskata […] 2013.gada 26. novembrī saņemto iesniegumu (reģ. 

Nr. M-896) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], 

personas kods […] un […], personas kods […], […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantu „Ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšana”. […] norādījis, ka šīm personām nav likumiska pamata būt 

deklarētām viņa piederošajā mājīpašumā […]. 

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo, 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 
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rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR 

-14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:   
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], personas kods 

[…], […], personas kods […],[…], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

9. 

Par projekta „Dabas izzinošā taka bērnu attīstībai vidē” iesniegumu Latvijas vides 

aizsardzības fonda izsludinātajā Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 

apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā „Atbildīgs 

dzīvesveids” 
(ziņo: E.Stapulone, izsakās: G.Sabulis, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

priekšsēdētājas E.Stapulones sniegto informāciju par iespējām Veselavas pirmsskolas izglītības 

iestādei iesniegt projektu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā Valsts budžeta 

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” 

projektu konkursā „Atbildīgs dzīvesveids” 3.5. aktivitātē „Atbalsts vietējām vides iniciatīvām”. 

 

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

likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.punktu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 

12.decembra atzinumu (protokols Nr.18) un Finanšu komitejas 2014.gada 9.janvāra atzinumu 

(protokols Nr.1), atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Atbildīgs 

dzīvesveids” projekta „Dabas izzinošā taka bērnu attīstībai vidē” pieteikumu, par kopējo plānoto 

projekta summu EUR 5 714,- (pieci tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro un 00 centi). 

2. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā projekts tiks realizēts par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem EUR 5 714,- (pieci tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro un 00 centi). 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Priekuļu novada pašvaldības ieguldījuma daļu EUR 

1 428,50 (viens tūkstotis četri simti divdesmit astoņi eiro un 50 centi) apmērā, kuru sastāda 

līdzfinansējums 25% apmērā no attiecināmajām izmaksām.  

4. Uzdot Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai I.Liepiņai sagatavot un 

iesniegt projekta pieteikumu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā 

„Atbildīgs dzīvesveids”. 

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem 

[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Dome izskata SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, juridiskā adrese […], 

Cēsīs, Cēsu novadā, iesniegumu (reģ.01.07.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.961), par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem […] Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  
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Ievērojot iepriekš 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 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 -14 

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

Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:   
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem […] Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kad.Nr.[…], Nr.[…], Nr.[…]), saskaņā ar kuru zemes vienību 

robežas tiek pārkārtotas atbilstoši faktiskai situācijai dabā. 

2. Zemes ierīcības projektā ietvertajiem Priekuļu novada pašvaldības īpašumiem […] 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kad.Nr.[…]) un […] Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā (kad.Nr.[…]) apstiprināt, atbilstoši faktiskai situācijai dabā, pārkārtotās robežas. 

3. Nekustamajiem īpašumiem tiek saglabāti esošie lietošanas mērķi. 

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

 

11. 

Par brīvpusdienām Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata jautājumu par brīvpusdienām Priekuļu novada pirmsskolas izglītības 

iestāžu izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba informē, ka minētais jautājums 

izskatīts Finanšu komitejas sēdē un sniegts atzinums piešķirt brīvpusdienas mācību gadā – no 

1.septembra līdz 31.maijam par kopējo summu EUR 22200.00. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

27.unktu un Finanšu komitejas 2013.gada 9.janvāra atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot, 

PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukartuks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:   

Piešķirt brīvpusdienas mācību gada laikā no 1.septembra līdz 31.maijam Priekuļu novada 

pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības 

programmu, par kopējo summu EUR 22200.00. 

 

12. 

Par grozījumu Priekuļu novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā „Par 

mazdārziņu zemes nomas maksas noteikšanu” 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes informāciju par 

nepieciešamību izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā „Par 

mazdārziņu zemes nomas maksas noteikšanu”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO 

ieviešanas kārtības likuma 6.panta un 31.panta nosacījumiem praktiskajās vadlīnijās pārejas 

periodā (EIKL 31.pants) no latiem uz euro, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

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

Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   
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Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā „Par 

mazdārziņu zemes nomas maksas noteikšanu” un 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„ 2. Slēdzot zemes nomas līgumus, piemērot Priekuļu novada domes noteikto pašvaldības 

nodevu  EUR 0.71  par mazdārziņu zemes nomas līguma slēgšanu.”  

 

13. 

Par grozījumu Priekuļu novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā „Par 

sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu 

novada administratīvajā teritorijā”  

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa juristes Initas Jansones informāciju par nepieciešamību 

izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā „Par sadarbību ar 

Cēsu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO 

ieviešanas kārtības likuma 6.panta un 31.panta nosacījumiem praktiskajās vadlīnijās pārejas 

periodā (EIKL 31.pants) no latiem uz euro, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

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

Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

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

Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā „Par 

sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā” un 4.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„4. Noteikt telpu nomas maksu – EUR 17.07 (septiņpadsmit euro un 07 euro centi) gadā.” 

 

14. 

Biedrības „Tava iespēja” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: A.Amantovs, izsakās: F.Puņeiko, I.Jansone, M.Baltiņš, G.Zicāns,                                   

G.Sabulis, V.Dambe, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada pašvaldības Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Amantovs informē, 

ka saņemts biedrības „Tava iespēja” iesniegums ar lūgumu  rakstiski apliecināt iespēju iznomāt 

biedrības vajadzībām pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Veselavas pagasta „Lapiņi”. 

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

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

Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

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

Izsniegt biedrībai „Tava iespēja” rakstisku apliecinājumu par to, ka projekta  

apstiprināšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība iznomās sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma sniegšanai atkarīgajiem pusaudžiem nedzīvojamās telpas Priekuļu novada 

Veselavas pagasta „Lapiņi”. 

 

 

Sēdi beidz plkst.13.15  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


