
 
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 12.februārī          Nr.2 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

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

2015.gadam” izdošanu.  

2. Par instrukcijas „Priekuļu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes 

kontroles kārtība” apstiprināšanu. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

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

 

Uzaicināti: 

Imants Kupčs – Priekuļu tehnikuma direktors; 

Pēteris Blauss –AS ”Rīgas saldējums” pārstāvis. 

 

Nepiedalās:  

Armands Capars – komandējumā; 

Dace Kalniņa – komandējumā; 

Sarmīte Orehova – slima. 
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Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

3. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai M.Juzupai. 

4. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību norēķiniem par vienu izglītojamo.  

5. Par valsts nekustamo īpašumu Ozolu gatvē 3, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

6. Par M.Juzupas dalību Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 28.plenārsēdē. 

7. Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,   

Gvido Sabulis, 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 Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 

2015.gadam” izdošanu.  

2. Par instrukcijas „Priekuļu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes 

kontroles kārtība” apstiprināšanu. 

3. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai M.Juzupai. 

4. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību norēķiniem par vienu izglītojamo.  

5. Par valsts nekustamo īpašumu Ozolu gatvē 3, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

6. Par M.Juzupas dalību Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 28.plenārsēdē. 

7. Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 

 

1. 

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

2015.gadam” izdošanu 
(ziņo: M.Juzupa; izsakās: I.Rumba, M.Baltiņš, G.Zicāns) 

 

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

projekts izskatīts Tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta 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, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 46.pantu un Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2015.gada 12.februāra (protokols Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR 

-11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

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

ATTURAS – 1 (Guntars Zicāns), Priekuļu novada dome nolemj: 

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

budžetu 2015.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 instrukcijas “Priekuļu novada domes budžeta izstrādāšanas,  

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”  

apstiprināšanu 
(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas 

I.Rumbas informāciju par nepieciešamību apstiprināt instrukciju „Priekuļu novada domes 

budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. 
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72., 73.pantiem, 

likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likumu “Par pašvaldību budžetiem” un Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2015.gada 12.februāra (protokols Nr.2)  atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Juris 

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

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

1. Apstiprināt instrukciju “Priekuļu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība”. (Instrukcija pielikumā) 

2. Instrukcija stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī. 

 

 

3. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada 

domes priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2015.gada 12.februāra 

iesniegumu (reģ. 12.02.2015.  Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-102) par atvaļinājuma 

piešķiršanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma (apstiprināts Priekuļu 

novada pašvaldības domes 2010.gada 17.decembra sēdē, protokols Nr.20) 3.5.punktu un 

11.2.punkta 11.2.1.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Māra Juzupa),  Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai neizmantotā 

papildatvaļinājuma 8 (astoņas) darba dienas no 2015.gada 11.marta līdz 2015.gada 20.martam 

ieskaitot par periodu no 2013.gada 2.jūlija līdz 2014.gada 1.jūlijam. 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas M.Juzupas atvaļinājuma laikā veikt domes priekšsēdētājas darba pienākumus. 

3. Noteikt A.Tīdemanim samaksu par faktiski nostrādātajām stundām priekšsēdētājas 

atvaļinājuma laikā, nosakot stundas likmi 90% apmērā no priekšsēdētājas mēnešalgas stundas 

likmes.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

4. 

Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību norēķiniem par vienu izglītojamo  

(ziņo: I.Rumba, izsakās: E.Latko, G.Sabulis, D.Sloka) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību 

norēķiniem par vienu izglītojamo Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

Ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini 

par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un Priekuļu novada 

domes Finansū komitejas 2015.gada 12.februāra (protokols Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR 

-12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Juris Levitass, 

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

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

1. Apstiprināt ar 2015.gada 1.janvāri šādas izmaksas par vienu audzēkni Priekuļu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs: 
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1.1. Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē „Mežmaliņa” EUR 182,25 mēnesī; 

1.2. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē EUR  243,80 mēnesī; 

1.3. Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” EUR 237,22 mēnesī. 

2. Apstiprināt ar 2015.gada 1.janvāri šādas izmaksas par vienu izglītojamo Priekuļu 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs: 

2.1. Priekuļu vidusskolā EUR 55,04 mēnesī; 

2.2. Mārsnēnu pamatskolā EUR 126,61 mēnesī; 

2.3. Liepas pamatskolā EUR 78,72 mēnesī. 

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

 

 

5. 

Par valsts nekustamo īpašumu Ozolu gatvē 3, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā 

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

 

Priekuļu novada pašvaldība domes priekšsēdētāja Māra Juzupa iepazīstina deputātus ar 

Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 12.februāra vēstuli Nr. 01-14e/664, kurā norādīts, ka 

ministrija piedāvā pašvaldībai noslēgt ar ministriju vienošanos par valsts nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanu un bezatlīdzības lietošanu, norādot konkrētu pašvaldības autonomo funkciju, 

kādai valsts nekustamais īpašums tiks izmantots. Slēdzot vienošanos, ministrija izsniegtu 

pilnvarojumu pašvaldībai veikt visas nepieciešamās darbības, lai valsts nekustamo īpašumu 

sadalītu divos atsevišķos īpašumos. Pēc valsts nekustamā īpašuma reālas sadales ministrija 

sagatavotu attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu par viena jaunizveidotā nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā, bet otru ministrija varētu nodot Finanšu 

ministrijas valdījumā. Vienlaikus ministrija norāda, ka laikā, kamēr tiktu veiktas visas iepriekš 

minētās darbības valsts nekustamā īpašuma reālai sadalei, attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu 

projektu sagatavošanai, saskaņošanai, izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, pašvaldībai uz 

noslēgtās vienošanās pamata būtu iespēja netraucēti izmantot valsts nekustamo īpašumu savu 

funkciju nodrošināšanai. 

Ministrija norādījusi, ka šāds risinājums ir iespējams tikai gadījumā, ja pašvaldība piekrīt 

segt visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma reālo sadali un abu jaunizveidoto nekustamo 

īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, jo ministrijas interesēs nav valsts nekustamo īpašumu 

sadalīt. 

Deputāti izsaka viedokļus un uzskata par lietderīgu ieguldīt pašvaldības līdzekļus un veikt 

citas darbības, lai sadalītu divos atsevišķos īpašumos valsts īpašumu Priekuļu novadā, Priekuļu 

pagastā, Jāņmuižā, Ozolu gatvē 3. 

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

6.punktu un 10.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 

rūpēties par bezdarba samazināšanu, 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldības dome 

var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, panta otro daļu, kas nosaka, ka 

domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav,  Priekuļu novada dome nolemj: 

Piekrist segt visus izdevumus, kas saistīti ar valsts īpašuma Priekuļu novadā, Priekuļu 

pagastā, Jāņmuižā, Ozolu gatvē 3, reālo sadali un abu jaunizveidoto nekustamo īpašumu 

ierakstīšanu zemesgrāmatā. 
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6.  

Par Priekuļu novada domes priekšsēdētājas M.Juzupas dalību Eiropas Vietējo un 

reģionālo pašvaldību kongresa 28.plenārsēdē 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Priekuļu novada 

pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikuma (apstiprināts 

Priekuļu novada pašvaldības domes 2010.gada 17.decembra sēdē, protokols Nr.20) 3.punkta 

3.5.apakšpunktu, Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada 16.septembra domes lēmumu Nr.11 

„Par Latvijas pašvaldību delegāciju Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā 

(CLRAE)” un Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada 9.februāra vēstuli Nr.0220150415/A239 

(reģ.09.02.2015. Priekuļu novada pašvaldība ar Nr.284), atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

1 (Māra Juzupa),  Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piekrist Priekuļu novada domes priekšsēdētājas Māras Juzupas dalībai Eiropas Vietējo 

un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) 28.plenārsēdē Strasbūrā Francijā no 2015.gada 

23.marta līdz 2015.gada 27.martam ieskaitot.  

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas M.Juzupas prombūtnes laikā veikt domes priekšsēdētāja darba pienākumus. 

3. Noteikt A.Tīdemanim samaksu par faktiski nostrādātajām stundām priekšsēdētājas 

komandējuma laikā, nosakot stundas likmi 90% apmērā no priekšsēdētājas mēnešalgas stundas 

likmes.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 
 

 

7. 

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 26.februārī  plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.16.10 

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


