
 
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 

 

2014.gada 24.janvārī          Nr.3 

 

Sēde sasaukta plkst.13.00. 

Sēdi atklāj plkst.13.00. 

 

 

Darba kārtība: 

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

pašvaldības budžetu 2014.gadam” izdošanu.  

2. Par nodokļu maksātāju statusa maiņu.  

3. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

4. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēs. 

5. Par Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.23 „Par 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” precizēšanu.  

6. Par […..]  iesnieguma izskatīšanu. 

7. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada 

kapsētu uzturēšanas noteikumi”” izdošanu.   

8. Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” iesnieguma izskatīšana.  

 

 

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:  

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. 
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Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

9. Par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu […..] . 

10. Par nekustamā īpašuma […..], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

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

novadā.  

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

novadā. 

13. Par nelikumīgo būvniecību […..] , Priekuļus, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

14. Par nelikumīgo būvniecību […..] , Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

 

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

Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktu. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

Finanšu komitejas sēdē izskatīto un uz domes sēdi virzīto jautājumu - Par grozījumiem  Priekuļu 

novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības  nolikumā. 

 

Atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Iveta Liepiņa, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – 1 (Māris Baltiņš), 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 15.punktu - Par grozījumiem  Priekuļu novada 

pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības  nolikumā. 

 

 

1. 

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

pašvaldības budžetu 2014.gadam” izdošanu 
(ziņo: M.Juzupa, I.Rumba, izsakās: G.Zicāns) 

 

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

budžeta projekts izskatīts Tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, 

Sociālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdēs. 

Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba 

iepazīstina deputātus ar projekta izskatīšanas gaitā veiktajiem grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības budžetā. 

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

21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” un Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2014.gada 24.janvāra (protokols Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR 

-15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Iveta 

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

pašvaldības budžetu 2014.gadam””  (Saistošie noteikumi pielikumā). 



3 

 

2. Pilnvarot Priekuļu novada domes Finanšu komiteju veikt grozījumus klasifikācijas 

kodu sadalījumā Struktūrvienībām apstiprinātā finansējuma ietvaros. 

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 nodokļu maksātāju statusa maiņu 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: A.Rancāns, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas I. Rumbas 

aktuālo informāciju saistībā ar Priekuļu novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu 

(protokols Nr.17, p.3) par finanšu un grāmatvedības darba organizāciju. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēta nepieciešamība veikt saimnieciska un 

organizatoriska rakstura pasākumus ar mērķi uzlabot Priekuļu novada pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību grāmatvedības organizēšanu. 

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

pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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. Pievienot Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai Liepas 

pagasta pārvaldes grāmatvedību. 

2. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot Priekuļu novada Liepas 

pagasta pārvaldi no pastāvīgo nodokļu maksātāju reģistra un reģistrējot to nodokļu maksātāju 

reģistrā kā Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību. 

3. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot „Kalāči”, Ed.Veidenbauma 

memoriālo muzeju no  Liepas pagasta pārvaldes nodokļu maksātāja struktūrvienību saraksta un 

reģistrējot to nodokļu maksātāju reģistrā kā Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību. 

4. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot Liepas pagasta dzīvokļu 

komunālo saimniecību no Liepas pagasta pārvaldes nodokļu maksātāja struktūrvienību saraksta 

un reģistrējot to nodokļu maksātāju reģistrā kā Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību. 

5. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot „Saulīte”, pirmsskolas 

izglītības iestādi no  Liepas pagasta pārvaldes nodokļu maksātāja struktūrvienību saraksta un 

reģistrējot to nodokļu maksātāju reģistrā kā Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību. 

6. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot Liepas pagasta bibliotēku 

no Liepas pagasta pārvaldes nodokļu maksātāja struktūrvienību saraksta un reģistrējot to nodokļu 

maksātāju reģistrā kā Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību. 

7. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot  Liepas pagasta kultūras 

namu no  Liepas pagasta pārvaldes nodokļu maksātāja struktūrvienību saraksta un reģistrējot to 

nodokļu maksātāju reģistrā kā Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību. 

8. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot Liepas pagasta padomes 

katlumāju no Liepas pagasta pārvaldes nodokļu maksātāja struktūrvienību saraksta un reģistrējot 

to nodokļu maksātāju reģistrā kā Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību. 

9. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot Liepas pamatskolu no  

Liepas pagasta pārvaldes nodokļu maksātāja struktūrvienību saraksta un reģistrējot to nodokļu 

maksātāju reģistrā kā Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību. 

10.  Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot no Priekuļu vidusskolu no 

pastāvīgā nodokļu maksātāju reģistra un reģistrējot to nodokļu maksātāju reģistrā kā Priekuļu 

novada pašvaldības struktūrvienību. 
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11. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā, izslēdzot Veselavas pamatskolu no 

nodokļu maksātāja struktūrvienību reģistra. 

12. Veikt pārreģistrāciju nodokļu maksātāja struktūrvienību reģistrā, mainot Veselavas 

speciālās pirmsskolas izglītības iestādei nosaukumu uz Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde. 

13. Lēmuma 1.-12.p. izmaiņas veikt līdz 2014.gada 31.janvārim. 

14. Lēmuma 2.-9.p. minētās darbības pilnvarot veikt Liepas pagasta pārvaldes vadītājam 

A.Rancānam. 

15. Lēmuma 10.- 12.p. minētās darbības pilnvarot veikt Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājai I.Rumbai. 

16. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram F.Puņeiko 

 

3. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

 Priekuļu novada dome uzklausa domes priekšsēdētāju M.Juzupu par bibliotēkas 

informācijas speciālista amata vienības izveidošanu  Priekuļu pagasta bibliotēkā un sabiedrisko 

attiecību speciālista amata vienības izveidošanu Priekuļu novada pašvaldībā, kā arī par  

veicamajām izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 

21.janvāra (protokols Nr.6/5) atzinumu, Finanšu komitejas 2014.gada 24.janvāra (protokols 

Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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 1.februāri izveidot Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkā amata 

vienību - bibliotēkas informācijas speciālists (18.2.saime, 1.līmenis, 6.mēnešalgu grupa) un 

noteikt maksimālo mēnešalgu EUR 700.00. 

2. Ar 2014.gada 1.februāri izveidot  Priekuļu novada pašvaldībā  amata vienību - 

sabiedrisko attiecību speciālists (24.saime, 2.līmenis, 9.mēnešalgu grupa) un noteikt maksimālo 

mēnešalgu EUR 994.00. 

3. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 12.12.2013. sēdē, protokols Nr.18, p.25) un 

iekļaut Amatu klasifikācijas katalogā Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas informācijas 

speciālista amata vienību ar maksimālo mēnešalgu EUR 700.00, 18.2.saime, 1.līmenis, 

6.mēnešalgu grupa, un Priekuļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālista amata 

vienību ar maksimālo mēnešalgu EUR 994.00, 24.saime, 2.līmenis, 9.mēnešalgu grupa.  

 

4. 

Par ēdināšanas maksas noteikšanu Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 

(ziņo: E.Latko, izsakās: M.Baltiņš, V.Dambe) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par ēdināšanas maksas noteikšanu Priekuļu 

novada pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura normām 

izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem 

un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumiem 

Nr.1451 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par 

uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem", Priekuļu novada domes 2014.gada 
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9.janvāra lēmumu „Par brīvpusdienām Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

izglītojamajiem” (protokols Nr.2, p.11.) un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2014.gada 21.janvāra (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 

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

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 1.martu noteikt šādu ēdināšanas maksu vienam Priekuļu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamam dienā, iekļaujot trīs ēdienreizes  – 

brokastis, pusdienas, launags: 

1.1.  mazbērnu grupās (no 1 – 2 gadu vecumam) – EUR 1,64: 

 brokastīm - EUR 0,57; 

 pusdienām – EUR 0,71; 

 launagam – EUR 0,36; 

1.2. bērnudārza grupās (no 3 – 4 gadu vecumam) – EUR 1,85: 

 brokastīm – EUR 0,64 ; 

 pusdienām – EUR 0,78; 

 launagam – EUR 0,43;  

2. Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt ēdināšanas maksu vienam Priekuļu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamam dienā, iekļaujot trīs ēdienreizes – brokastis, 

pusdienas, launags, 5-6 gadīgo bērnu grupās, kur apgūst obligāto pirmsskolas izglītības 

programmu– EUR 1,07:  

 brokastīm – EUR 0,64; 

 pusdienām – brīvpusdienas; 

 launagam – EUR 0,43. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 4.septembra Priekuļu novada domes lēmumu 

„Par ēdināšanas maksas noteikšanu Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēs” (prot.Nr.14 

p.2). 

4. Uzdot pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem ar lēmumu iepazīstināt izglītojamo 

vecākus. 

 

5.   

Par Priekuļu novada pašvaldības. saistošo noteikumu Nr.23 

„Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” precizēšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības juristes I.Jansones 

sniegto informāciju par nepieciešamību redakcionāli precizēt 2013.gada 12.decembra Saistošos 

noteikumus Nr.23 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm”. 

 Ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas ieteikumus precizējumiem 2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos 

Nr.23 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm”,  atklāti balsojot, PAR -

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

Liepiņa, 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. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 

12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un 

aizbildņu ģimenēm” (Precizētie noteikumi pielikumā). 

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

to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā  veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 



6 

 

 

6. 

[…..] iesnieguma izskatīšanu 

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

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada lauku attīstības speciālistes […..]  

2014.gada 13.janvāra iesniegumu (reģ. 13.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-22) par 

finansiālu atbalstu novadu lauku attīstības speciālistu semināram 2014.gada 30.janvārī. 

V.Dambe informē, ka šāda veida pasākums notiek vienu reizi gadā un katru reizi citā 

pašvaldības teritorijā, šogad šis pasākums noritēs Priekuļu novadā un tā laikā citu novadu 

pārstāvji iepazīstas ar veselaviešu tautsaimniecisko, kultūras, sociālo dzīvi un aktivitātēm. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Finanšu komitejas 

2014.gada 24.janvāra (protokols Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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: 

 Piešķirt Latvijas Lauku un izglītības konsultāciju centram  EUR 25.00 novadu lauku 

attīstības speciālistu semināra 2014.gada 30.janvārī rīkošanai.  

 

7. 

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

novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada 

kapsētu uzturēšanas noteikumi”” izdošanu 

 (ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības juristes I.Jansones sniegto 

informāciju par nepieciešamību izdarīt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 

27.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas EURO 

ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro 

ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus un Latvijas 

Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pnata pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu 

novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”” izdošanu. (Noteikumi pielikumā) 

2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

8. 

Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: V.Dambe) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"Vinda" 2013.gada 10.decembra iesniegumu (reģ. 14.12.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.1817), kurā tiek lūgta rakstiska piekrišana par zemes gabala 10 kvadrātmetru platībā blakus 

ūdenstornim – būvei ar kadastra apzīmējumu […..] , kas atrodas Gravas ielā 7, Jāņmuiža, 

Priekuļu pagastā, lietošanas tiesību nodošanai SIA „Latvijas Mobilais Telefons” – uz 15 gadiem. 
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        Deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs V.Dambe informē, ka minētais 

iesniegums izskatīts 2014.gada 3.janvārī komitejas sēdē un konstatēts, ka Priekuļu pagasta 

padome ir noslēgusi zemes nomas līgumu (15.05.2006.) ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Vinda”, reģ. Nr. 9503000754, kurā noteikts nomas līguma termiņš - līdz 2016.gada 

1.jūnijam. 

            Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda” 2006.gada 24.jūlijā bez 

rakstiskas piekrišanas ir nodevusi apakšnomā zemes gabala lietošanas tiesības trešajai personai – 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons”. 

Tā kā Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību zeme nomā ir nodota tikai līdz 

2016.gada 1.jūnijam, nav iespējams nodot zemi apakšnomā uz ilgāku termiņu nekā ir 

pamatlīguma termiņš. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 3.janvāra (protokols Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Iveta 

Liepiņa, 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: 

          Atteikt sniegt rakstisku piekrišanu Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumam „Vinda” nodot 

SIA „LMT” apakšnomā uz 15 gadiem zemes gabalu 10 kvm platībā blakus ūdenstornim – būvei 

ar kadastra apzīmējumu […..] , kas atrodas Gravas ielā 7, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

 

9. 

Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu […..]  
(ziņo: A.Rancāns) 

 

 Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (16.01.2014. Nr.1) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […..] , 

personas kods […..] , un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 

27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas 

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ...”, atklāti balsojot, 

PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Iveta 

Liepiņa, 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. Anulēt […..] , personas kods […..] , ziņas par deklarēto dzīvesvietu […..] , Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Saskaņā ar ,,Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta 6.daļu, administratīvais akts 

(lēmums) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

10. 

Par nekustamā īpašuma […..], Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: E.Latko) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikuma, juridiskā adrese -

Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2014.gada 17.janvāra rakstu Nr.1-
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14/19 (reģ.21.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.116) par nekustamā īpašuma […..], 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma […..], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…..] ), neapbūvētu zemes gabalu ar kad.apz.[…..] 2,98ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no viena neapbūvēta zemes 

gabala ar kad.Nr.[…..] , apstiprināt jaunu nosaukumu „Līgo pļava”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 3.12ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, 

zemes gabalu iemērot dabā; 

2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0600). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, zemes gabalam (kad.apz.[…..] ), saglabājas 

nosaukums […..], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 8.84ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes gabalu iemērot dabā;  

3.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības precizēt, 

zemes gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgi - 

lauksaimniecības zeme (0101). 

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

 

11. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

[…..]Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: A.Rancāns, I.Jansone, E.Stapulone, A.Capars) 

 

Priekuļu novada dome izskata […..] , personas kods […..] , dzīvesvietas adrese - […..] , 

2014.gada 14.janvāra iesniegumu (reģ. 15.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-29), par 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma […..], Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamajos 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 -10 (Māra Juzupa, Iveta Liepiņa, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Juris Sukaruks,), PRET – nav, ATTURAS – 5 (Elīna Stapulone, Māris Baltiņš, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars), Priekuļu novada dome nolemj: 

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

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. […..] ), paredzot sadalīt to divos atsevišķos nekustamajos 

īpašumos – atdalot zemes gabalu ar ēkas daļu, atbilstoši pievienotajos dokumentos norādītajam. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalāmā zemes gabala platība nav mazāka par 0.12ha; 
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2.2. atdalāmais zemes gabals robežojas ar īpašumu […..], un dalījuma robeža paralēla 

robežai ar īpašumu […..]un tiek orientēta pret atdalāmās ēkas daļas šķērssienu, kuru 

paredzēts rekonstruēt kā ugunsmūri. Atdalāmā zemes gabala platums orientējoši 

30m. 

2.3. nodrošināt piekļūšanu zemes vienībām no esošu servitūta ceļus; 

2.4. respektēt zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.6. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt nosaukumu „Jaunskangaļi”, 

kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

2.7. zemes vienībām saglabāt esošo lietošanas mērķi – jauktas darījumu iestāžu un 

tehniskās apbūves teritorija. 

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

 

12. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

[…..], Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […..] , personas kods […..] , dzīvesvietas adrese – […..] , 

2014.gada 16.janvāra iesniegumu (reģ.16.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-35) par 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma […..], Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamajos īpašumos.  

Izvērtējot dome 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 -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam […..], Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. […..] ), paredzot sadalīt to divos atsevišķos nekustamajos 

īpašumos – atdalot meža zemes gabalu, atbilstoši pievienotajos dokumentos norādītajam. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalāmā zemes gabala platība 10,2 ha; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu atdalāmajai zemes vienībai; 

2.3. respektēt 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 nosaukumu „Meža Lodes”, 

kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

2.6. zemes vienībām saglabāt esošo lietošanas mērķi. 

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

 

13. 

Par nelikumīgo būvniecību […..] , Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: I.Jansone, E.Latko, G.Zicāns, G.Sabulis, M.Baltiņš, M.Juzupa) 
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 Novada dome uzklausa būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Z.Butāna ziņojumu par 

nelikumīgo būvniecību […..] piederošajā dzīvoklī […..] , Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes būvinspektors A. Repšs 2012.gada 

17.februārī ir konstatējis pārkāpumu – dzīvokļa rekonstrukciju bez akceptēta 

būvprojekta un būvatļaujas, par ko 2012.gada 17.februārī ir sastādīts administratīvā 

pārkāpuma protokols Nr.500034 un atzinums par būves pārbaudi Nr.22.  

2. Dzīvoklī veiktā pārbūve skar daudzdzīvokļu ēkas kopīpašuma daļu – jumtu un bēniņu 

pažobeles, un darbu veikšana nav atbilstoši saskaņota ar ēkas līdzīpašniekiem. 

3. Priekuļu novada pašvaldības Administratīvā komisija 2012.gada 22.martā pieņēma 

lēmumu Nr.P45/27 par administratīvā soda uzlikšanu; 

4. 2013.gada 18.oktobrī Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi atkārtotu sūdzību no 

[…..] līdzīpašnieces […..] par nenovērstu nelikumīgo būvniecību dzīvoklī Nr. […..], 

kas atrodas jumta stāvā virs dzīvokļa Nr.1. 

5. Dzīvokļa rekonstrukcijas veikšana minētajā ēkā saskaņā ar Priekuļu pagasta teritorijas 

plānojumu un apbūves noteikumiem ir pieļaujama, respektējot būvniecību regulējošo 

normatīvo aktu prasības. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta 5.daļu, 

atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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. Atļaut turpināt būvniecību […..] piederošajā dzīvoklī […..] , Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, ievērojot sekojošos nosacījumus: 

1.1. novērst nelikumīgās būvniecības rezultātā nodarītos kaitējumus ēkas līdzīpašnieku 

īpašumam; 

1.2. izstrādāt, un būvniecību regulējošajos normatīvos paredzētajā kārtībā akceptēt 

dzīvokļa rekonstrukcijas būvprojektu; 

1.3. Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē saņemt būvatļauju un iesniegt to 

Priekuļu novada Būvvaldē; 

1.4. minēto nosacījumu izpildes termiņš ir 2014. gada 15. maijs; 

1.5. nosacījumu neizpildīšanas gadījumā novada dome lems par nelikumīgās būvniecības 

radīto seku novēršanu (iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu). 

2. Lēmumu nosūtīt […..] uz adresi […..] , Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

LV-4126 un Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes būvinspektoram A.Repšam uz 

adresi: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

 
  

14. 

Par nelikumīgo būvniecību […..] , Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: G.Zicāns, A.Capars, M.Juzupa) 

 

Novada dome uzklausa būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Z.Butāna ziņojumu par 

nelikumīgo būvniecību […..] piederošajā dzīvoklī […..] , Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

 Novada dome konstatē sekojošo: 

6. Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes būvinspektors A.Repšs 2013.gada 

13.septembrī ir konstatējis pārkāpumu – dzīvokļa rekonstrukciju bez akceptēta 

būvprojekta un būvatļaujas, par ko 2013.gada 13.septembrī ir sastādīts administratīvā 

pārkāpuma protokols Nr.500081 un atzinums par būves pārbaudi Nr.111.  
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7. Dzīvoklī veiktā pārbūve skar daudzdzīvokļu ēkas kopīpašuma daļu – priekštelpu, 

dzīvokli Nr.6, kura īpašumtiesības nav noskaidrotas, kā arī koplietošanas teritoriju, un 

darbu veikšana nav atbilstoši saskaņota ar ēkas līdzīpašniekiem. 

8. Priekuļu novada pašvaldības Administratīvā komisija 2013.gada 16.okobrī pieņēma 

lēmumu Nr.P45/74 par administratīvā soda uzlikšanu; 

9. Dzīvokļa rekonstrukcijas veikšana minētajā ēkā saskaņā ar Priekuļu pagasta teritorijas 

plānojumu un apbūves noteikumiem ir pieļaujama, respektējot būvniecību regulējošo 

normatīvo aktu prasības. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta 5.daļu, 

atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Iveta Liepiņa, 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. Atļaut turpināt būvniecību […..] piederošajā dzīvoklī […..] , Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, ievērojot sekojošos nosacījumus: 

1.1. novērst nelikumīgās būvniecības rezultātā nodarītos kaitējumus ēkas līdzīpašnieku 

īpašumam; 

1.2. izstrādāt, un būvniecību regulējošajos normatīvos paredzētajā kārtībā akceptēt 

dzīvokļa rekonstrukcijas būvprojektu; 

1.3. Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē saņemt būvatļauju un iesniegt to 

Priekuļu novada Būvvaldē; 

1.4. minēto nosacījumu izpildes termiņš ir 2014.gada 15.maijs; 

1.5. nosacījumu neizpildīšanas gadījumā Novada dome lems par nelikumīgās 

būvniecības radīto seku novēršanu (iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu). 

2. Lēmumu nosūtīt […..] uz adresi […..] , Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

LV-4126 un Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes būvinspektoram A.Repšam uz 

adresi: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

 

15. 

Par grozījumiem  Priekuļu  novada pašvaldības domes,  

pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības  nolikumā 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: M.Baltiņš, V.Dambe) 

 

Priekuļu novada dome izskata Finanšu komitejas priekšlikumu par izmaiņām Priekuļu 

novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā. 

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

21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Priekuļu novada pašvaldības domes, 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 13.2.p. un Finanšu komitejas 

2014.gada 24.janvāra (protokols Nr.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -15 (Māra Juzupa 

(jautājuma izskatīšanā un balsojumā par lēmuma 1.punkta 1.2.apakšpunktu nepiedalās), Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Iveta Liepiņa, Elija Latko, Sarmīte 

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

Sukaruks, Māris Baltiņš (balsojumā par lēmuma 1.punkta 1.2.apakšpunktu atturas), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Veikt šādas izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku Atlīdzības nolikumā: 

1.1. turpmāk 2.sadaļu izteikt šādā redakcijā: 

                                 „ 2. Domes deputātu darba atlīdzība 

2.1. Domes priekšsēdētāja vietnieka un domes deputātu amati nav algoti. 

2.2. Deputāts saņem atlīdzību par gatavošanos (t.i. iepazīšanās ar lēmuma projektiem un klāt 

pievienotājiem materiāliem) un piedalīšanos domes, domes komiteju sēdēs, kā arī par 
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deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes, domes komiteju sēdēm nepārsniedzot 

Atlīdzības likumā noteikto apmēru.  

2.3. Domes deputātu atlīdzība tiek noteikta 80 % apmērā no domes priekšsēdētāja mēnešalgas 

stundas likmes. 

2.4. Deputātu apmaksāto nostrādāto stundu skaits mēnesī nedrīkst pārsniegt 16 (sešpadsmit) 

stundas, komiteju vadītāju – 20 (divdesmit) stundas.  

2.5. Deputāta darba laika uzskaiti domes un komiteju sēdēs veic sēžu sekretāres un līdz katra 

mēneša priekšpēdējas darba dienas plkst. 16.00 iesniedz pašvaldības sekretārei. 

2.6. Deputāta darba laiku uzskaiti par deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes un komiteju 

sēdēm veic deputāts patstāvīgi, saskaņā ar Domes izstrādāto darba laika uzskaites 

veidlapu, kuru līdz katra mēneša priekšpēdējas darba dienas plkst. 16.00 iesniedz 

pašvaldības sekretārei. (Veidlapa pielikumā) 

2.7. Domes deputāts, kurš ieņem algotu amatu Administrācijā vai Institūcijās, nesaņem 

atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu Administrācijas, izglītības iestāžu, iestāžu vai 

struktūrvienību noteiktajos darba laikos.” 

1.2. veikt izmaiņas 3.2. punktā, turpmāk to izsakot šādā redakcijā:  

„3.2. Domes priekšsēdētāja mēnešalga noteikta piemērojot mēneša vidējās darba samaksas  

          apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 3,25”. 

2. Izmaiņas nolikumā piemērot ar 2014.gada janvāra mēnesi. 

3. Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Priekuļu novada domes 2013.gada 

28.novembra lēmuma „Par amata algu aprēķina metodiku darbiniekiem un deputāta darba 

samaksas noteikšanu” (protokols Nr.17, p.19.) 1.punkts. 

 

Nākamā domes sēde 2014.gada 27.februārī plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.14.50  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


