
 
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 

 

2017.gada 23.februārī          Nr.2 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2./2017 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi”” izdošanu. 

2. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un sporta 

pasākumu atbalstam Priekuļu novadā”. 

3. Par mazo projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2017” nolikuma apstiprināšanu. 

4. Par Priekuļu novada pašvaldības dalību darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma ,,Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”. 

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

pašvaldību kongresa plenārsēdē. 

6. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M.Juzupai. 

7. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu N.K. 

8. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ē.B. 

9. Par atteikumu uzņemt Z.Dz.M. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

10. Par bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 4-77, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

12. Zemnieku saimniecības „Kažēri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

13. A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

14. A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

15. A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu. 

17. Par pašvaldības kustamās mantas - Katlu mājas aprīkojuma atsavināšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T40 AM  nodošanu izsolei un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 
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19. Par nekustamā īpašuma P.Rozīša iela 13-15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

20. Par nekustamā īpašuma - Rūpnīcas iela 9-2 ,Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

21. Par telpu nomas maksas noteikšanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē. 

22. Par telpu nomas maksas noteikšanu Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa”. 

23. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

24. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lejas Dalderi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

25. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam Viļuma Skubiņa ielā 

2A, Priekuļos, 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, Aivars Tīdemanis, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns ,  Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 

Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja. 

 

Nepiedalās:  

Armands Capars – attaisnots iemesls. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

26. Par adreses apstiprināšanu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” un piecām būvēm uz tā. 

27. Par nekustamā īpašuma – Lauku ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

28. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļām. 

29. Par Priekuļu novada domes deputātes Elīnas Stapulones komandējumu uz Itāliju.  

30. Par pašvaldības dienesta viesnīcas statusa atcelšanu 

31. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā (prot.Nr.1, 44.p.). 

32. Par darbu ar parādniekiem Liepas pagasta pārvaldē. 

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

 

Atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns   Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.darba kārtības 

jautājumu. 
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1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2017 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi”” izdošanu  

(ziņo: G.Mucenieks, izsakās: M.Baltiņš, D.Sloka, J.Levitass, E.Stapulone, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata pašvaldības policijas vadītāja Guntara Mucenieka 

2017.gada 14.februāra iesniegumu (reģ.14.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.346) par 

nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.pnata pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 

trešo daļu, un Zemes pārvaldības likuma 15.panta astoto daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra 

Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2017 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Priekuļu novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi””. (Noteikumi pielikumā)  

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

2. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un sporta 

pasākumu atbalstam Priekuļu novadā” 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome uzklausa deputātu Jāni Mičuli par nepieciešamību izdarīt grozījumu Priekuļu 

novada pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam Priekuļu 

novadā”. 

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

21.panta pirmās daļas 23.punktu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2017.gada 16.februāra (protokols Nr.6, p.3) atzinumu, atklāti balsojot, PAR 

-14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, 

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

Izdarīt šādus grozījumus  Priekuļu novada pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un 

sporta pasākumu atbalstam Priekuļu novadā” (Apstiprināti  Priekuļu novada pašvaldības 

2014.gada 28.augusta domes sēdē (protokols Nr.10, p.22)) 

1. Izteikt 4.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.1.1. Individuālajam sportistam vai vismaz 50% no sporta komandas dalībniekiem deklarētā 

dzīvesvieta ir Priekuļu novadā.” 

2. Svītrot 4.4.punktā vārdus „sportistam adresētu uzaicinājumu dalībai sporta sacensībās 

vai”. 
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3. Izteikt noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā: 

„Pielikums Nr.1 

Priekuļu novada pašvaldības noteikumiem „Kārtība 

sportistu un sporta pasākumu atbalstam Priekuļu 

novadā” 

 

Priekuļu novada sportistu iesnieguma veidlapa finansējuma saņemšanai 

Sportista vārds, uzvārds   

Tālrunis, e-pasts  

Deklarētā dzīvesvietas adrese  

Sporta veids (disciplīna)  

Kad un kādām aktivitātēm nepieciešams 

finansiālais atbalsts 

 

Sportista vecums, sociāli ekonomiskais 

stāvoklis 

(kur strādā vai mācās) 

 

____________________________ 

(darba vieta, vai mācību iestāde) 

Dzimšanas dati________________ 

 maznodrošināts (ir izziņa)  

invalīdu sporta pārstāvis  

studē  

skolnieks  

Pārstāvniecība Darbojas Priekuļu novadā reģistrētā sporta 

klubā vai 

biedrībā ___________________ 

Cēsu sporta skolā 

Nav Priekuļu novadā reģistrētas biedrības 

vai sporta kluba biedrs  

Sporta veida federācijas nosacījumi 

(pielikumā pievienot federācijas 

apliecinājumu vai iesniegumu) 

 

Izpildīti sporta veida federācijas atlases 

kritēriji  

Kritēriji nav izvirzīti  

 

Sportista iepriekšējos gados sasniegtie 

rezultāti 

 

PČ izcīnītā  ___.vieta no ___dalībniekiem  

PČ izcīnītā  ___.vieta no ___dalībniekiem  

LČ izcīnītā ___.vieta 

Citas, nozīmīgas sacensības __________ 

Atbalsts no sporta veida federācijas 

 

Tiek saņemts daļēji  apjoms______ 

Netiek saņemts  

Kopējais nepieciešamais atbalsts (tāme) 

Dzīvošana 

Ēdināšana 

Transports 

Apdrošināšana 

Sporta bāzes īre 

Dalības nauda 

Citi izdevumi 

 

 

 Pēc Priekuļu novada pašvaldības iestāžu (skolas, bērnudārzi, u.c.) lūguma piedalīšos to 

rīkotajos pasākumos, popularizējot savu sporta veidu. 

 

 

Iesniedzēja paraksts __________________ datums ______________” 
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3. 

Par mazo projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2017 

nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: D.Sloka, E.Stapulone) 

 

 Dome izskata jautājumu par mazo projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2017” 

nolikuma apstiprināšanu. 

Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāja V.Lapsele informē, ka mazo projektu 

konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2017” ietvaros piešķirtais kopējais finansējums - 4000.00 EUR 

un viena projekta īstenošanai maksimālais piešķirtais finansējums var būt līdz 700 EUR. 

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

21.panta 27.punktu, 41.panta 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris 

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

1. Apstiprināt mazo projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2017” nolikumu. 

(Nolikums pielikumā Nr.1). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi projektu vadītāja V.Lapsele. 

 

 

4. 

Par Priekuļu novada pašvaldības dalību darbības programmas ,,Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 

iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma ,,Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 ,,Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata Valsts izglītības satura centra 2016.gada 10.februāra vēstuli Nr.4.1-08.2/22 

par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu projektu Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” ieviešanā. 

Izskatot darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta 

mērķa ,,Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta 

Nr.8.3.2.2./16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sasniedzamos 

mērķus un projekta ieviešanas iespējas un pamatojoties uz Priekuļu novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 16.februāra (protokols Nr.6, p.1) atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija 

Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodrošināt Priekuļu novada pašvaldības teritorijā reģistrētajās vispārējās izglītības 

iestādēs individuālās pieejas attīstību izglītojamajiem un piedalīties darbības programmas 

,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt atbalstu vispārējās 

izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma ,,Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 ,,Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.  

2. Par Priekuļu novada pašvaldības pārstāvi projekta īstenošanā (koordinatoru) norīkot 

Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķi Diānu Briedi. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko. 
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5. 

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

reģionālo pašvaldību kongresa 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 2014.gada 10.septembra domes lēmumu Nr.3 

„Par Latvijas pašvaldību delegāciju Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā 

(CLRAE)” un Latvijas Pašvaldību savienības 2017.gada 12.janvāra vēstuli Nr.0120170058/A055 

(reģ.12.01.2017. Priekuļu novada pašvaldība ar Nr.85), atklāti balsojot, PAR -13 (Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (Māra Juzupa), Priekuļu novada dome 

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

un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) 32.plenārsēdē Strasbūrā Francijā no 2017.gada 

27.marta līdz 2017.gada 31.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. 

 

 

6. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes                                        

priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2017.gada 16.februāra 

iesniegumu (reģ.16.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-122) 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 -13 (Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NEBALSO – 1 (Māra Juzupa), Priekuļu novada dome nolemj:    

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai neizmantotā 

papildatvaļinājuma 9 (deviņas) darba dienas no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 13.aprīlim 

ieskaitot, par periodu no 2015.gada 2.jūlija līdz 2016.gada 1.jūlijam. 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas M.Juzupas atvaļinājuma laikā veikt domes priekšsēdētāja 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. 
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7. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu N.K. 

( ziņo: E.Šīrante) 

 

 Pamatojoties uz N.K. 2016.gada 1.novembra iesniegumu (reģ.05.12.2016. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.K-1177, kurā viņš lūdz pārtraukt dzīvojamās telpas „adrese” īres 

līgumu, un 2016.gada 1.decembra dzīvojamās telpas nodošanas - pieņemšanas aktu,  un sakarā ar 

to, ka viņš līdz šim nav deklarējis dzīvesvietu citur, anulēt N.K., „personas kods”, ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu „adrese”.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS - nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt N.K., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A. 

 

 

8. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ē.B. 

( ziņo: E.Šīrante) 

 

 Pamatojoties uz Ē.B. 2016.gada 13.jūlija iesniegumu (reģ. 18.07.2016.  Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.B-679), kurā viņš lūdz pārtraukt dzīvojamās telpas „adrese” īres līgumu, un 

2016.gada 18.jūlija dzīvojamās telpas nodošanas - pieņemšanas aktu, un sakarā ar to, ka viņš līdz 

šim nav deklarējis dzīvesvietu citur, anulēt Ē.B., „personas kods”, ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu „adrese”.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS - nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Anulēt Ē.B., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”  

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

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

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A. 

 

9. 

Par atteikumu uzņemt Z.Dz.M. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, S.Orehova, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Z.Dz.M., „personas kods”,  2017.gada 18.janvāra 

iesniegumu (reģ. 18.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-42) ar lūgumu izīrēt 

dzīvojamo telpu. 
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Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar Z.D.M. lietu saistītos 

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

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

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

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

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu 

un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu,  atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris 

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

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Z.Dz.M., „personas kods”,  par divistabu 

dzīvokļa „adrese”, ar kopējo platību 49,4m2, dzīvojamo platību 31,8 m2,  izīrēšanu uz vienu gadu 

ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

3. Uzdot Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I.Ulmanei 

sagatavot īres līguma projektu. 

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

5. Uzdot Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājai I.Ulmanei 

pašvaldības vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka Z.Dz.M., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja Z.Dz.M. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža 

nav noslēgusi īres līgumu. 

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

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.2 uz trīs lapām. 

 

 

10. 

Par bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites 
(ziņo: E.Šīrante, izsakās: E.Latko, J.Levitass, G.Zicāns, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta 

vadītājas I.Ulmanes iesniegumu par bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu parādu 

norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar Priekuļu novada namu 

pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas I.Ulmanes  lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

 Pamatojoties uz 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 atzīt pārējos izdevumos, 

kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no 

uzkrājuma samazinājuma, lūdzu norakstīt Liepas pagasta pārvaldes bezcerīgos fizisko un 

juridisko personu īres/ apsaimniekošanas un pakalpojumu maksājumu parādus par summu EUR 

5306.89 (pieci tūkstoši trīs simti seši euro 89 centi), tai skaitā pamatparāds EUR 3883.25, 

maksājuma nokavējuma procenti EUR 1348.60, jo parāda piedziņa turpmāk nav iespējama 

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

fiziskas vai juridiskas personas maksātnespēja (3.pielikums). 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 
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Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS - nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pamatojoties uz informāciju no Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par 

personu miršanas reģistrācijas faktu, un faktu, ka nav iespējams parādu piedzīt no mantiniekiem, 

atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no uzskaites parādniekus par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, 

komunālajiem pakalpojumiem ar parādu kopējo summu uz 2017.gada 23.februāri EUR 5075,21 

apjomā, saskaņā ar lēmuma 3.pielikumu. 

2. Pamatojoties uz faktu par juridisko personu likvidāciju un izslēgšanu no 

Komercreģistra datu bāzes, atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no uzskaites parādniekus ar parādu 

kopējo summu uz 2017.gada 23.februāri EUR 75.04 apjomā, saskaņā ar lēmuma 3.pielikumu. 

3. Pamatojoties uz parāda piedziņas neiespējamību, atzīt par bezcerīgiem debitoriem un 

norakstīt no bilances parādu par nepareizi piestādītu rēķinu par A.Ž. dzīvokļa īri, 

apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, ar parādu kopējo summu uz 2017.gada 

23.februāri EUR 156,64 apjomā, saskaņā ar lēmuma 3.pielikumu. 

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

 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 4 dz.77, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu pastiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes 

informāciju par pašvaldības nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-77, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumu projektu.  

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

2016.gada 16.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14, p.50) pašvaldības nekustamais īpašums 

ar nosaukumu – Pāvila Rozīša iela 4-77, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.” 

nodots atsavināšanai izsolē. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram uzdots izstrādāt 

izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

 Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Pāvila Rozīša iela 4-77, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi 

pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

12.  

Z/S “Kažēri” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Z/S “Kažēri”, reģistrācijas Nr.49501000919, 2017.gada 

24.janvāra iesniegumu (reģ.24.01.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.180) par zemes nomas 

līguma pagarināšanu.  
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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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Kažēri”, reģistrācijas Nr.49501000919, juridiskā 

adrese  „Kažieri”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, 

“Kalna Mieriņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  7,74 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu  parakstīt zemes nomas līgumu.  

6. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

 

13. 

A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.B.,  „personas kods”, 2017.gada 31.janvāra iesniegumu 

(reģ.31.01.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-66) 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Iznomāt A.B., „personas kods”, daļu no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, ar 

nosaukumu “Mūrnieki”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  2,9 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi, vai līdz brīdim, kad ēku un būvju īpašnieki 

nokārto mantojuma un īpašuma tiesības un paši vēlas nomāt zemi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu  parakstīt zemes nomas līgumu.  

6. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz divām lapām. 
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14. 

A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.B.,  „personas kods”, 2017.gada 31.janvāra iesniegumu 

(reģ.31.01.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-65) 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Iznomāt A.B., „personas kods”, zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, ar 

nosaukumu “Oppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  2,5 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi vai līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir 

izdevis rīkojumu ierakstīt zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”zemesgrāmatā uz valsts 

vārda. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu  parakstīt zemes nomas līgumu.  

6. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

 

15. 

A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.B., „personas kods”, 2017.gada 13.janvāra iesniegumu 

(reģ.13.01.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-30) par zemes nomas līguma slēgšanu 

apbūves gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 10, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā zemes 

vienībai ar „kadastra apzīmējumu” 0,06 ha platībā.  

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

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris 

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

1. Iznomāt A.B., „personas kods”,  0,06 ha zemes mazdārziņa vajadzībām “Eduarda 

Veidenbauma ielā 10”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā ar „kadastra 

apzīmējumu”.  

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu  parakstīt zemes nomas līgumu.  

4. Lēmums zaudē spēku, ja nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas A.B.  

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz vienas lapas. 

 

 



12 

 

16. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.V., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu.  

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar J.V. lietu saistītos apstākļus 

un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo un trešo daļu, 14.panta 

ceturto daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Slēgt ar J.V., „personas kods”, dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa „adrese”, 

izīrēšanu. 

2. Īres līgumu slēgt bez termiņa ierobežojuma. 

3. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot dzīvojamās telpas īres līguma projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt dzīvojamās telpas īres līgumu. 

5. Uzdot namu pārvaldniecei M.Eglonei sagatavot un parakstīt pašvaldības vārdā 

dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja 

I.Jansone. 

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

 

 

17. 

Par pašvaldības kustamās mantas - Katlu mājas aprīkojuma atsavināšanu un  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

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

piederošās kustamās mantas – Katlu mājas aprīkojuma, kas atrodas Gaujas ielā 1, Jāņmuižā, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumiem. 

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

pieder kustamā manta – katlu mājas aprīkojums, kas atrodas Gaujas ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

Katlu mājas aprīkojuma 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.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka 

Izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija – konkrētajā gadījumā – 

Priekuļu novada dome.  

  Ņemot vērā iepriekš minēto un 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 -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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Sabulis, Guntars Zicāns,  Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 

Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības kustamo mantu – katlu 

mājas aprīkojumu, kas atrodas Gaujas ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus.  (Noteikumi pielikumā).  

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

 

 

18. 

Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T40 AM  nodošanu izsolei un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldībai piederošā traktora kustamās 

mantas – traktora T40 AM, valsts Nr.T6957LL, izlaiduma gads – 1987., nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai transporta līdzeklis nav nepieciešams.  Līdzekļu ieguldījums transportlīdzekļa 

remontam un turpmākai uzturēšanai ir nelietderīgs un neekonomisks.  

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

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo 

daļu, 9.panta trešo daļu, II nodaļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,  Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome  nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē kustamo mantu - Priekuļu novada pašvaldībai piederošo 

traktoru T40 AM, reģistrācijas Nr. T6957LL, izlaides gads – 1987. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus. (Noteikumi pielikumā) 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma P.Rozīša iela 13-15 ,Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – P.Rozīša iela 13-15 ,Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, izsoles 

rezultātiem. 

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

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 15.februāra 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 8190,00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Apstiprināt 2017.gada 15.februārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – P.Rozīša iela 13-15,  Liepa, Liepas 
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pagasts, Priekuļu novads, atsavināšanu G.Ž. par viņas nosolīto cenu EUR 8190,00 (astoņi 

tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un 00 centi). 

 

 

20. 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar 

nekustamā īpašuma – Rūpnīcas iela 9-2 ,Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, izsoles 

rezultātiem. 

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

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 15.februāra 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 3500,00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Apstiprināt 2017.gada 15.februārī notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Rūpnīcas iela 9-2,  Liepa, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads, atsavināšanu M.B. par viņas nosolīto cenu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši 

pieci simti euro un 00 centi). 

 

 

21. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Dome uzklausa deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par telpu 

nomas maksas noteikšanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16.februāra (protokols Nr.7, p.3)  atzinumu un veiktajiem 

telpu nomas aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2017.gada 1.martu noteikt par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes telpu 

izmantošanu nomas maksu  EUR 0.84 (nulle euro un 84 centi ) par vienu stundu bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

L.Siņicina. 
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22. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa”  
(ziņo: J.Levitass) 

 

Dome uzklausa deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par telpu 

nomas maksas noteikšanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16.februāra (protokols Nr.7, p.2)  atzinumu un veiktajiem 

telpu nomas aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2017.gada 1.martu noteikt par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mežmaliņa” telpu izmantošanu nomas maksu par vienu stundu bez pievienotās vērtības 

nodokļa: 

1.1. Sporta zālei    – EUR  4.66; 

1.2. Mūzikas zālei    – EUR 3.79;  

1.3. Vides izglītības centra telpai  – EUR 1.51;  

1.4. Grupas telpai (50.40 m2)   – EUR 2.62. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” 

vadītāja K.Bernāne. 

 

 

23. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Lauka Jēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata J.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 8.februāra 

iesniegumu (reģ.08.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-96) par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei  nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), no zemes vienības atdalot vienu apbūvētu 

zemes vienību, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās, apbūvētās zemes vienības platība 1.00ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. projektā paredzēt piekļūšanu esošajai un no jauna izveidotajai zemes vienībai no 

valsts autoceļa, nodrošinot optimālu to apsaimniekošanu; 

2.3. pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts 

ceļi" pārvaldes; 

2.4. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 
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2.5. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

2.6. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

 

24. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lejas Dalderi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Latīpašums-Mērniecības birojs”, juridiskā adrese 

Ainavu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, 2017.gada 15.februāra iesniegumu (reģ. 15.02.2017. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.356) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Lejas Dalderi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

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

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

(Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Dalderi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atdalot apbūvētu zemes vienību un izveidojot jaunu 

nekustamo īpašumu. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas apbūvētas 

zemes vienības – Nr.2 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējumu”, kas atdalīta no zemes 

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

Priekuļu novadā. 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 2.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101); 

2.3. uz atdalītās zemes vienības atrodas SIA „Lepor” piederoša nedzīvojamā ēka ar 

„kadastra apzīmējumu”  un inženierbūve ar „kadastra apzīmējumu”. 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Lejas Dalderi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no divām zemes vienībām – Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējumu” un 

Nr.3 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējumu”: 

3.1. atlikušo zemes vienību kopējā platība 16.0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajām zemes vienībām – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

5. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.10 uz trīs lapām. 
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25. 

 Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam Viļuma Skubiņa 

ielā 2A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata T.S., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 27.decembra 

iesniegumu (reģ. 13.02.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-111) par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Viļuma Skubiņa ielā 2A, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija 

Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā Viļuma Skubiņa ielā 2A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, („kadastra Nr.”) ietilpstošajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt 

zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme  (0600). 

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

3. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.11 uz divām lapām. 

 

 

26. 

Par adreses apstiprināšanu 

zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” un piecām būvēm uz tā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata SIA „Vidzemes Betons”, reģ.Nr.44103038041, juridiskā adrese 

Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2017.gada 20.februāra iesniegumu 

(reģ.20.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar.Nr.404) par adreses apstiprināšanu zemes 

vienībai ar „kadastra apzīmējumu” un piecām būvēm uz tā Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

 Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(„kadastra Nr.”), sastāvoša no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma 

tiesības nostiprinātas SIA „Vidzemes Betons”, Priekuļu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.; 

2. Uz zemes vienības atrodas piecas SIA „Vidzemes Betons” piederošas būves, kas 

nodotas ekspluatācijā 2006.gada 21.jūnijā. 

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” un piecām būvēm uz tā, piešķirt adresi 

Meža ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126. 

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

3. Lēmumu nosūtīt SIA „Vidzemes Betons”, Muižas ielā 10, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, LV-4126, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, 

LV-4201. 
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27. 

 Par nekustamā īpašuma – Lauku ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas priekšsēdētāja F. Puņeiko informāciju  par  pašvaldības nekustamā īpašuma 

Lauku ielā 5, Jāņmuižā,  Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”,  izsoles noteikumu 

projektu. 

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

2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu „Par pašvaldības īpašuma Lauku ielā 5, Jāņmuižā,  Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.1, p.43) pašvaldības nekustamais īpašums  

Lauku ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, nodots atsavināšanai 

izsolē, izstrādājot un apstiprinot izsoles noteikumus. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši ,,Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 10.pantam, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Lauku ielā 5, Jāņmuižā, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi 

pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas priekšsēdētājs - F.Puņeiko. 

 

 

28. 

Par SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” kapitāldaļām 
(ziņo: E.Stapulone, izsakās: I.Jansone, G.Zicāns,  J.Levitass,  G.Sabulis, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Dome izskata Cēsu novada pašvaldības 2017.gada 23.janvāra vēstuli Nr.6/377 par 

priekšlikumu mainīt SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” dalībnieka reģistra nodalījumu. Vēstulei 

pievienots Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 19.janvāra sēdes protokola Nr.1 

izraksts un Cēsu novada pašvaldības sagatavota vēstule Latvijas Olimpiskajai komitejai, kurā 

izteikts priekšlikums mainīt SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” dalībnieku – Priekuļu novada 

pašvaldības, biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” un Cēsu novada pašvaldības reģistra 

sadalījumu.  

Minētā vēstule izskatīta 2017.gada 18.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas sēdē.  

Domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

E.Stapulone norāda, ka šis jautājums nav skatīts biedrībā „Latvijas Olimpiskā komiteja”, Cēsu 

novada pašvaldība ir iniciatore šī jautājuma skatīšanai, uzskatot, ka lietderīgi būtu noskaidrot 

Priekuļu novada pašvaldības viedokli.  

Deputāts Juris Levitass izsaka viedokli par sabiedrības pašreizējo darbību, tajā skaitā 

neefektīvo pārvaldību. Jāiet uz pilnīgi savādiem nosacījumiem. Ja “Cēsu olimpiskais centrs” ir 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību – tad dodam finansējumu tikai kaut kādu atsevišķu mērķu 

sasniegšanai, pārējais – algas, uzturēšana – pašiem jānopelna. Priekuļu un Cēsu pašvaldības un 

biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” piešķir finansējumu, sabiedrība ar katru nākamo gadu 
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prasa vairāk līdzekļus.  SIA ir pelnoša uzņēmējdarbības forma, piešķirtā nauda netiek izlietota 

saimnieciski. 

Madonas biatlona trase šobrīd ir labāka par Priekuļu trasi. Madonā ir biatlona skola un 

daudzi izvēlas tieši Madonas slēpošanas trasi. Tāda Priekuļu biatlona trase, kāda tā bija, nebūs 

nekad. Cēsu pilsētas Sporta skolā ir neliels aktīvi sportojošo skolēnu skaits, kuri trenējas 

Priekuļu biatlona trasē..  

Deputāts Gvido Sabulis norāda, ka Cēsu novada pašvaldība gaida no Priekuļu novada 

pašvaldības priekšlikumu. Mums jāizrāda iniciatīva, jāsaprot – vai vēlamies atbrīvoties no centra 

vai gribam attīstīt to. Nevaram gaidīt, ko citi domā. Jautājums – vai pašvaldībai šī sporta bāze 

vajadzīga.  

Māris Baltiņš uzskata, ka trase mums vajadzīga ne tikai nozīmīgu sporta rezultātu 

sasniegšanai, bet vairāk trasē gribētu redzēt skolēnus. Pirms lēmuma pieņemšanas jāsaprot, cik 

biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” domā atsavināt daļas. Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejā izteikts priekšlikums – vienādas daļas abām pašvaldībām. 

Deputāts Guntars Zicāns piekrīt iepriekš izteiktam viedoklim. 

Elīna Stapulone ierosina rakstīt biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” informatīvu 

vēstuli, kurā izteiktu Priekuļu novada pašvaldības viedokli par kapitāldaļu atsavināšanas kārtību, 

apmēriem, ja biedrība izskata iespēju par kapitāldaļu atsavināšanu. 

Deputāti izskata viedokļus par kapitāldaļu pārdali. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa,  

Juris Sukaruks, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 4 (Elija Latko, Aivars Kalnietis, Dita 

Sloka,  Juris Levitass), ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Rakstiski informēt biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja”  par Priekuļu novada 

pašvaldības priekšlikumu gadījumam, ja biedrība bez atlīdzības vēlas nodot savas kapitāldaļas, 

daļu atsavināšanu veikt tādās proporcijās, lai gan Cēsu novada pašvaldībai, gan Priekuļu novada 

pašvaldībai būtu vienāds daļu skaits. 

  

 

29. 

Par Priekuļu novada domes deputātes Elīnas Stapulones komandējumu uz Itāliju 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata deputātes Elīnas Stapulones 2017.gada 21.februāra iesniegumu (reģ. 

22.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.424) par komandējumu uz projekta „Tīrās 

monētas. Veicinot likumību labākai Eiropas nākotnei” partneru pasākumu Itālijā  no 2017.gada 

18.marta līdz 22.martam un ar komandējumu saistītu izdevumu kompensēšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības 

2017.gada 26.janvāra uzaicinājumu un  likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 

2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi”, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Dita Sloka, Elija 

Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris 

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

NEBALSO – 1 (Elīna Stapulone), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Komandēt Priekuļu novada domes deputāti Elīnu Stapuloni, „personas kods”, dalībai 

projekta „Tīrās monētas. Veicinot likumību labākai Eiropas nākotnei” partneru pasākumā 

Casalborgone, Lauriano un Brusasco Itālijā  no 2017.gada 18.marta līdz 22.martam ieskaitot. 

2. Deputātei Elīnai Stapulonei: 

2.1. kompensēt lidmašīnas biļešu iegādi; 

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

Finanšu un grāmatvedības nodaļai iesniegt faktisko izdevumu norēķinu; 
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2.3. 2017.gada aprīļa mēneša domes sēdē sniegt pārskatu par dalību projekta partneru 

pasākumā un sasniegtajiem mērķiem. 

3. Komandējuma izdevumus kompensēt no līdzekļiem, kas 2017.gada budžetā plānoti 

deputātu darba organizācijai.  

4. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

(vadītāja I.Rumba). 

 

 

30. 

Par pašvaldības dienesta viesnīcas statusa atcelšanu 
(ziņo: E.Šīrante, izsakās: D.Sloka) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes iesniegumu 

par pašvaldības dienesta viesnīcu. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar Liepas pagasta pārvaldes 

vadītājas E.Šīrantes lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

2004.gada 19.februārī Liepas pagasta padome pieņēma lēmumu (prot.Nr.04) par 

pašvaldības dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu vienistabas dzīvoklim Nr.11, Pāvila Rozīša 

ielā 6, Liepas pagastā, Cēsu rajonā ar 2004.gada 1.martu. 

Tā kā pašvaldības dienesta viesnīca tiek izmantota reti un tās izmantošanas maksa (EUR 

5,58 par diennakti) nesedz viesnīcai nepieciešamās uzturēšanas izmaksas, tad būtu nepieciešams 

atcelt šim dzīvoklim dienesta viesnīcas statusu, lai to varētu izmantot dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības sniegšanai un iedzīvotāji saņemtu pašvaldībai piederošo vai tās 

nomātu dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzību.  

Dienesta statusa atcelšana dzīvojamai telpai saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām 

netiek regulēta publisko tiesību jomā. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka valsts pārvalde darbojas 

sabiedrības interesēs. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā 

funkcija - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrā daļa nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem 

jābūt maksimāli lietderīgiem. 

Likuma „Par pašvaldībām” 76.panta 6.punkts nosaka, ka pašvaldības ekonomiskais 

pamats ir manta, tai skaitā finanšu resursi, kas veidojas no ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 

apsaimniekošanas. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašums 

izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, 21.panta otro 

daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris 

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

1. Atcelt pašvaldības dienesta viesnīcas statusu vienistabas dzīvoklim Nr.11, Pāvila 

Rozīša ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar 2017.gada 23.februāri. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 
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31. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2017.gada 26.janvāra lēmumā (prot.Nr.1, 44.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J. Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā 

(prot.Nr.1, 44.p.) „Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” 

apvienošanu”.  

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtību”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Priekuļu novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma „Par zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu” apvienošanu” (prot.Nr.1, 44.p.)  1.punktu izteikt šādā 

redakcijā: 

„1. Pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un ar „kadastra 

apzīmējumu” apvienot vienā zemes vienībā (skatīt grafisko pielikumu). Zemes vienības kopējā 

platība 17.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību iemērot dabā. Zemes vienībai 

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

(0101)”. 

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

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

Cēsu novadā, LV–4101. 

 

 

32. 

Par darbu ar parādniekiem Liepas pagasta pārvaldē 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, J.Levitass, G.Zicāns, E.Stapulone, M.Juzupa) 

 

Dome uzklausa Liepas pagasta pārvaldes vadītāju E.Šīranti par darbu ar īres, 

apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādniekiem, situāciju ilustrējot ar konkrētiem 

gadījumiem, tajā skaitā par vienas personas īres un pakalpojumu maksājumu parādu EUR 

5075,21 apmērā, kura piedziņas procesā konstatētas situācijai neatbilstošas darbības. 

Neatbilstošas I. Ulmanes darbības konstatētas arī citos gadījumos. 

M.Juzupa izsaka savu viedokli par parādu piedziņu – visu laiku esam cīnījušies ar 

parādniekiem Liepā. Šobrīd, kad parādu piedziņas jautājumus aktīvi risina jurista palīgs I.Ville, 

parādās šīs milzīgās summas, kuru piedziņa nav veikta, nav strādāts ar parādniekiem. 

I.Ville par situāciju informējusi Liepas pagasta pārvaldes vadītāju E.Šīranti, no 

I.Ulmanes pieprasīti paskaidrojumi.  

J.Levitass uzskata, ka šī darbiniece jāatlaiž no darba likuma robežās. 

G.Zicāns izsaka viedokli par zaudējumiem pašvaldībai.   

M.Juzupa informē, ka šobrīd šīs lietas, kurās ir vairāki paskaidrojumi, nodotas 

izpilddirektoram, lai izvērtētu apstākļus un veiktu nepieciešamās darbības. 

Deputāti pieņem zināšanai sniegto informāciju un uzdod E.Šīrantei informēt I.Ulmani par 

domes sēdē izteiktajiem viedokļiem. 
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33. 

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 pēdējā mēneša jaunumiem novadā, 

izpildvaras padarītiem un plānotiem darbiem, iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Domes priekšsēdētāja M.Juzupa un izpilddirektors F.Puņeiko atbild uz deputātu 

jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 

 

 

Sēdi beidz plkst.16.45. 

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 


