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Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2015.gada 26.februārī          Nr.3 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par iestāšanos Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. 

2. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 11.marta lēmumā (prot.Nr.5, 16.p.).  

3. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā (prot.Nr.7, 7.p.).  

4. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 13.p.). 

5. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 14.p.). 

6. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 15.p.). 

7. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumā (prot.Nr.14, 31.p.). 

8. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Augļu dārzs Nr.5”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

9. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Augļu dārzs Nr.9”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

10. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

11. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij. 

12. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Dzelmes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij.  

13. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma (prot.Nr.1, 17.p.), „Par zemes 

gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

14. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 34.p.), „Par zemes 

gabala ar kad.apz.[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” 

atzīšanu par spēku zaudējušu.  

15. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Smurģi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

16. Par ielas statusa atcelšanu un jaunu adrešu apstiprināšanu bijušajā Saulrītu ciemā, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

17. Par ielas statusa atcelšanu bijušajā Šautuves ciemā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

19. Par zemes gabala „Arāji”, kad.apz.[…], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 
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22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un […]. 

23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu atstāšanu spēkā […]un […]. 

24. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar […].  

26. Par  […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

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

Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Inita Jansone   –juriste;  

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Vineta Lapsele –projektu vadītāja; 

Sandra Mizga   –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Uzaicināti: 

Arturs Repšs   –  Amatas novada pašvaldības Apvienotās būvvaldes būvinspektors; 

Andris Bieziņš  – deklarētās  dzīvesvietas adrese [..]. 

 

Nepiedalās:  

Armands Capars – attaisnota iemesla dēļ; 

Juris Sukaruks  – attaisnota iemesla dēļ; 

Gvido Sabulis   – attaisnota iemesla dēļ. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina: 

1. Darba kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

27. Par būvniecības normatīvo aktu pārkāpumiem. 

28. Par projekta “Abām acīm” iesniegumu Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 

1.3.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi 

īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un 

aktīvu dzīves veidu”.  

29. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

30. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

31. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

32. Par  […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

33. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

34. Par sniegto pakalpojumu  maksas noteikšanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē.  

35. Par Priekuļu novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

36. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 
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2. Darba kārtības 27.punktu – Par būvniecības normatīvo aktu pārkāpumiem izskatīt kā 

darba kārtības pirmo jautājumu un attiecīgi mainīt darba kārības punktu numerāciju. 

 

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

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

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

nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par būvniecības normatīvo aktu pārkāpumiem. 

2. Par iestāšanos Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. 

3. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 11.marta lēmumā (prot.Nr.5, 16.p.).  

4. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā (prot.Nr.7, 7.p.).  

5. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 13.p.). 

6. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 14.p.). 

7. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 15.p.). 

8. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumā (prot.Nr.14, 31.p.). 

9. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Augļu dārzs Nr.5”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

10. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Augļu dārzs Nr.9”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai. 

11. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij. 

12. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij. 

13. Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Dzelmes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij.  

14. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma (prot.Nr.1, 17.p.), „Par zemes 

gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

15. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 34.p.), „Par zemes 

gabala ar kad.apz.[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” 

atzīšanu par spēku zaudējušu.  

16. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Smurģi”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

17. Par ielas statusa atcelšanu un jaunu adrešu apstiprināšanu bijušajā Saulrītu ciemā, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

18. Par ielas statusa atcelšanu bijušajā Šautuves ciemā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

20. Par zemes gabala „Arāji”, kad.apz.[…], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un […]. 

24. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu atstāšanu spēkā […] un […]. 

25. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

26. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar […].  

27. Par […] uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

28. Par projekta “Abām acīm” iesniegumu Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 

1.3.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi 

īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un 

aktīvu dzīves veidu”.  

29. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

30. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 
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31. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

32. Par  […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

33. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […]. 

34. Par sniegto pakalpojumu  maksas noteikšanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē.  

35. Par Priekuļu novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

36. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

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

 

 

1. 
Par būvniecības normatīvo aktu pārkāpumiem 

(ziņo: M.Juzupa; izsakās: A.Repšs, I.Jansone, J.Pētersons, J.Levitass, E.Stapulone, M.Baltiņš, 

E.Latko, A.Kalnietis,  A.Tīdemanis, D.Sloka,  G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Amatas novada pašvaldības Apvienotās būvvaldes 

2015.gada 19.februāra vēstuli Nr.11-1/10 (reģ. 23.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.379) par SIA „ALB” (turpmāk tekstā – sabiedrība) pārkāpumiem būvniecībā, veicot mēbeļu 

glabātavas rekonstrukcijas darbus Raunas ielā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Amatas novada pašvaldības Apvienotās būvvaldes būvinspektors A.Repšs norāda, ka 

rekonstrukcijas darbos jau 2013.gadā tika konstatēti pārkāpumi, par ko tika sastādīts atzinums - 

objekta divās kārtās būvdarbi tika veikti bez būvatļaujas, bet 2.kārtas izsniegtās būvatļaujas 

derīguma termiņš atsekošanas brīdī  bija beidzies. 

2014.gadā tika veikta atkārtota pārbaude un sastādīts atzinums, ka būvdarbus jāaptur, jo  

nav būvatļaujas un tiek izmantotas stalažas – noliktavu plaukti kā nesošās konstrukcijas, kas nav 

atbilstoši dokumentācijai. Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālisti apsekoja objektu un 

sniedza atzinumu, ka šādus plauktus nedrīkst izmantot kā slodzi nesošo būvkonstrukciju. 

Pieprasīts veikt ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu. 

Sabiedrībai tika ieteikts vērsties noliktavu plauktu ražošanas firmā un lūgt sniegt 

apstiprinājumu, ka šādu plauktu sistēmas drīkst izmantot kā nesošās būvkonstrukcijas.  Ja 

ražotājs apliecina, ka plauktu sistēmas var izmantot kā būvizstrādājumu, tad nav problēmas. 

Latvijā šīs konstrukcijas nav pielietotas un aprēķini nav veikti. Lai atrisinātu šo jautājumu, jāveic 

pilna projekta ekspertīze. Ja projekta ekspertīze un būves ekspertīze pozitīva, tad būvi var 

pieņemt ekspluatācijā. 

A.Repšs uzsver, ka ēkas izmantošana ir kļuvusi bīstama sakarā ar ēkas pārbūvē neatbilstošu 

būvizstrādājumu izmantošanu.  

A.Repšs atbild uz deputātu jautājumiem. 

Deputāti izsaka viedokļus un uzskata, ka jautājums jāturpina izskatīt Amatas novada 

pašvaldības Apvienotajai būvvaldei. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta 

pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Amatas novada pašvaldības Apvienotās būvvaldes būvinspektora 

A.Repša informāciju par būvniecības normatīvo aktu pārkāpumiem veicot SIA „ALB” mēbeļu 

glabātavas rekonstrukcijas būvdarbus Raunas ielā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2.  Amatas novada pašvaldības Apvienotajai būvvaldei turpināt veikt būvniecības 

likumības uzraudzību, veikt visas nepieciešamās darbības un pieņemt lēmumus par turpmāko 

rīcību ar SIA „ALB” būvēm Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Raunas ielā 5. 
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2. 

Par iestāšanos Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli” 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: D.Sloka, D.Kalniņa) 

 Dome izskata Priekuļu  novada pašvaldības projektu vadītājas V.Lapseles iesniegumu 

(reģ.18.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.355) par iestāšanos Latvijas pašvaldību 

apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” un pievienoto Latvijas pašvaldību apvienības 

„Sabiedrība ar dvēseli” nolikumu, kurā sniegta informācija, ka apvienība „Sabiedrība ar dvēseli” 

ir brīvprātīga pašvaldību apvienība, kura dibināta, lai saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības 

statūtu 11.1 un 11.2 punktiem uz brīvprātības principiem apvienotu tās Latvijas pašvaldības, 

kuras ir iestājušās Latvijas Pašvaldību savienībā. 

 V.Lapsele norāda, ka apvienība mērķis ir apvienot visas Latvijas vietējā līmeņa 

pašvaldības: sabiedrības iniciatīvas veicināšanai; sadarbības projektu realizācijai; kopīgu 

pasākumu organizēšanai un starptautiskai sadarbībai. 

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

97.pantu, Priekuļu novada dome, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj: 

Iestāties Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija”. 

 

 

3. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2010.gada 11.marta lēmumā (prot.Nr.5, 16.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata valsts VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja, juridiskā 

adrese Maija iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 02.02.2015. vēstuli par zemes reformas 

pabeigšanas uzdevumu izpildi un nepieciešamību papildināt Priekuļu novada domes 2010.gada 

11.marta lēmumu (prot.Nr.5, 16.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Priekuļu novada domes 2010.gada 11.marta lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu” (prot.Nr.5, 16.p.) lemjošo daļu papildināt sekojoši: 

„2. Zemes vienība – „Ļūļas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.apz. […]) 

ieskaitāma rezerves zemes fondā”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. VZD Vidzemes reģionālajai nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 

LV–4101. 

 

4.  

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2010.gada 15.aprīļa lēmumā (prot.Nr.7, 7.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata valsts VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja, juridiskā 

adrese Maija iela 1,Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 02.02.2015. vēstuli par zemes reformas 

pabeigšanas uzdevumu izpildi un nepieciešamību veikt grozījumus un precizējumus Priekuļu 
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novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā (prot.Nr.7, 7.p.) „Par valstij piekrītošo zemi Priekuļu 

novada Liepas pagastā”. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Priekuļu novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmuma „Par valstij piekrītošo zemi 

Priekuļu novada Liepas pagastā” (prot.Nr.7, 7.p.) 1. un 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

„1. Zemes vienība – starpgabals (kad.apz.[…]), 0.4 ha platībā, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, kurš robežojas ar zemes vienībām: kad.Nr.[…] (VAS 

„Latvijas Dzelzceļš”), kad.Nr.[…](„Vecģērdēni”), kad.Nr.[…](valsts autoceļš P20) un 

kad.Nr.[…](valsts autoceļš V332) piekrīt valstij (skatīt pielikumā). 

2. Zemes vienība – starpgabals (kad.apz.[…]), 0.8 ha platībā, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, kurš robežojas ar zemes vienībām: kad.Nr.[…](VAS 

„Latvijas Dzelzceļš”), kad.Nr.[…](valsts autoceļš V332), kad.Nr.[…](valsts autoceļš P20) un 

kad.Nr.[…](„Jaunzemi”) piekrīt valstij (skatīt pielikumā)”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

2. VZD Vidzemes reģionālajai nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 

LV–4101. 
 

 

5. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 13.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata valsts VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja, juridiskā 

adrese Maija iela 1,Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 02.02.2015. vēstuli par zemes reformas 

pabeigšanas uzdevumu izpildi un nepieciešamību papildināt Priekuļu novada domes 2010.gada 

11.novembra lēmumu (prot.Nr.18, 13.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu 

novada Liepas pagastā un tās piekritību valstij”. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu Priekuļu novada Liepas pagastā un tās piekritību valstij” (prot.Nr.18, 13.p.) lemjošo 

daļu papildināt sekojoši: 

„6. Zemes vienības – „Purenes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā (kad.apz.[…]), „Meža 

Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā (kad.apz.[…]), „Kalna Speļģi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā (kad.apz.[…]), un „Leči B”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kad.apz.[…]), 

ieskaitāmas rezerves zemes fondā”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. VZD Vidzemes reģionālajai nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 

LV–4101. 
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6. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 14.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata valsts VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja, juridiskā 

adrese Maija iela 1,Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 02.02.2015. vēstuli par zemes reformas 

pabeigšanas uzdevumu izpildi un nepieciešamību papildināt Priekuļu novada domes 2010.gada 

11.novembra lēmumu (prot.Nr.18, 14.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu 

novada Priekuļu pagastā un tās piekritību valstij”. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu Priekuļu novada Priekuļu pagastā un tās piekritību valstij” (prot.Nr.18, 14.p.) lemjošo 

daļu papildināt sekojoši: 

„4. Zemes vienības – „Vidus Dankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kad.apz.[…]), 

un „Vāverītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kad.apz.[…]), ieskaitāmas rezerves zemes 

fondā”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. VZD Vidzemes reģionālajai nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 

LV–4101. 
 
 

7. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2010.gada 11.novembra lēmumā (prot.Nr.18, 15.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata valsts VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja, juridiskā 

adrese Maija iela 1,Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 02.02.2015. vēstuli par zemes reformas 

pabeigšanas uzdevumu izpildi un nepieciešamību papildināt Priekuļu novada domes 2010.gada 

11.novembra lēmumu (prot.Nr.18, 15.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu 

novada Veselavas pagastā un tās piekritību valstij”. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu Priekuļu novada Veselavas pagastā un tās piekritību valstij” (prot.Nr.18, 15.p.) 

lemjošo daļu papildināt sekojoši: 

„7. Zemes vienības – „Vidusbirzītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(kad.apz.[…]), Pintuļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā (kad.apz.[…]), „Dikļi”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā (kad.apz.[…]), un „Kalna Ķikuri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(kad.apz.[…]), ieskaitāmas rezerves zemes fondā”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 
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3. VZD Vidzemes reģionālajai nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 

LV–4101. 

 

8. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2014.gada 22.decembra lēmumā (prot.Nr.14, 31.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata valsts VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja, juridiskā 

adrese Maija iela 1,Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 02.02.2015. vēstuli par zemes reformas 

pabeigšanas uzdevumu izpildi un nepieciešamību veikt grozījumus un precizējumus Priekuļu 

novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumā (prot.Nr.14, 31.p.) „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz zemes vienību ar kad.apz. […], Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, un tās 

piekritību pašvaldībai”. 

Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj:  

1. Priekuļu novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz zemes vienību ar kad.apz.[…], Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, un tās 

piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.14, 31.p.) 1.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

„1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […](miris) tiesību un saistību pārņēmējiem, un […] 

p.k.[…], dzīvo […], uz zemes gabalu „Mellupi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 0.02ha 

platībā, ar kad.Nr.[…]”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. VZD Vidzemes reģionālajai nodaļas Cēsu birojam, Maija ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 

LV–4101. 

 

 

9. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], „Augļu dārzs Nr.5”, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra rakstu Nr.2-19/163 (reģ.03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Augļu 

dārzs Nr.5”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Augļu dārzs 

Nr.5”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 
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2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Augļu dārzs Nr.5”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

5. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], LV-4128, un VZD Vidzemes reģionālajai 

nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

10. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], „Augļu dārzs Nr.9”, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra rakstu Nr.2-19/163 (reģ.03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Augļu 

dārzs Nr.9”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Augļu dārzs 

Nr.9”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Augļu dārzs Nr.9”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

5. Lēmumu nosūtīt […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

11. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij. 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra rakstu Nr.2-19/163 (reģ.03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159 par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], […], dzīvojošam […], un […], dzīvojoša […], ir piešķirta 

lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 
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2. […], […]un […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēguši zemes izpirkuma līgumu 

ar Hipotēku banku. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj:  

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], […]un […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], 

„Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Austriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […], […]un […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemes vienību 

ar kad.apz.[…]. 

4. Ja […], […]un […]atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļas 2
1
 punktam viena 

gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās neizlieto zemes nomas 

pirmtiesības, minētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […] tiek ieskaitīta rezerves zemes 

fondā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

6. Lēmumu nosūtīt […], dzīvojošai […], […], dzīvojošam […], […], dzīvojoša […], un 

VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

12. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij. 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novemnbra krastmala 

31, Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra rakstu Nr.2-19/163 (reģ.03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošai […], un […], dzīvojošam […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar 

kad.apz.[…], „Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]un […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēguši zemes izpirkuma līgumu ar 

Hipotēku banku. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj:  

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […]un […]uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „”Ciņi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Ciņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt valstij. 

3. […]un […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemes vienību ar 

kad.apz.[…]. 
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4. Ja […]un […]atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļas 2
1
 punktam viena gada laikā no 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās neizlieto zemes nomas pirmtiesības, minētā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

6. Lēmumu nosūtīt […], dzīvojošai […], […], dzīvojošam […], un VZD Vidzemes 

reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 
 

13. 

Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Dzelmes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, 

Rīgā, LV-1050, 2014.gada 3.decembra rakstu Nr.2-19/163 (reģ.03.12.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.2159) par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

3. […], dzīvojošai […], ir piešķirta lietošanā zemes vienība ar kad.apz.[…], „Dzelmes”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā; 

4. […]līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku 

banku. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 2.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz.[…], „Dzelmes”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība kad.apz.[…], „Dzelmes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

valstij. 

3. […]mantinieki, ja tādi ir, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību ar kad.apz.[…]. 

4. Ja […]mantinieki, ja tādi ir, atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļas 2
1
 punktam viena 

gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās neizlieto zemes nomas 

pirmtiesības, minētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […]tiek ieskaitīta rezerves zemes 

fondā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

6. Lēmumu nosūtīt […]mantiniekiem, […], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 
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14. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma 

(prot.Nr.1, 17.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” atzīšanu par 

spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra 

lēmuma (prot.Nr.1, 17.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 17.p.), 

„Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai”, saskaņā ar kuru izbeidza zemes lietošanas tiesības […], uz 

zemes vienību ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]p.k.[…], dzīvo […], 2000.gada 1.decembrī ir parakstījis līgumu ar Latvijas 

Hipotēku un zemes banku par zemes vienības ar kad.apz.[…]„Cielaviņas”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, izpirkšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj:  

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes gabala ar 

kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” 

(prot.Nr.1, 17.p.). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt […][…], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 
 

 

15. 

Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma 

(prot.Nr.7, 34.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma 

(prot.Nr.7, 34.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz.[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai”, atzīšanu par spēku zaudējušu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada dome 2013.gada 23.maijā pieņēma lēmumu (prot.Nr.7, 34.p.), „Par 

zemes gabala ar kad.apz.[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai”, saskaņā ar kuru izbeidza zemes lietošanas tiesības […], uz zemes 

vienību ar kad.apz.[…]Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. […]p.k.[…], dzīvo […], 2001.gada 28.februārī ir parakstījusi līgumu ar Latvijas 

Hipotēku un zemes banku par zemes vienības ar kad.apz.[…]Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā (adrese – Cēsu prospektā 16, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā), izpirkšanu. 

 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 
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Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 23.maija lēmumu  „Par zemes gabala ar 

kad.apz.[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” (prot.Nr.7, 

34.p.). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt […][…], un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201. 

 

 

16. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Kalna Smurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojošas […], 2015.gada 13.februāra iesniegumu 

(reģ.13.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-106) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kalna Smurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 

sadalīšanai trīs atsevišķos nekustamos īpašumos.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj:  

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Kalna Smurģi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), sadalot to trīs atsevišķos nekustamos 

īpašumos. 

2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu no vienas zemes vienības – no zemes 

vienības ar kad.apz.[…]nodalot meža zemi: 

2.1. zemes vienības platība 20.34ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu no trīs zemes vienībām – zemes 

vienībām ar kad.apz.[…]un […], un zemes vienības ar kad.apz.[…]atlikušās daļas: 

3.1. jaunizveidotā nekustamā īpašuma kopējā platība 10.35ha, vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

4. Atlikušais nekustamais īpašums „Kalna Smurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no zemes vienības ar kad.apz.[…], dzīvojamās mājas un divām nedzīvojamām ēkām: 

4.1. zemes vienības platība 3.28ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

5. Projektā paredzēt piekļūšanu visām zemes vienībām. 

6. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus. 
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7. Gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma kopiju. 

8. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir meža zeme,  paredzēt 

jaunu nosaukumu „Smurģu mežs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kuru apstiprina vienlaicīgi 

ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

17. 

Par ielas statusa atcelšanu un jaunu adrešu apstiprināšanu 

bijušajā Saulrītu ciemā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: D.Sloka, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 Novada dome izskata VZD Vidzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201, rakstu (01.12.2014.) par adresēm, un  2015.gada 19.februāra rakstu Nr.9-

02/432374-1/1 (reģ.19.02.2015. Priekuļu  novada pašvaldībā ar Nr.361) par Saulrītu ciema 

statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. 2015.gada 29.janvārī Priekuļu novada dome pieņēma lēmumu „Par Saulrītu ciema statusa 

atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” (prot.Nr.1, 50.p.), ar kuru atcēla Priekuļu 

novada Priekuļu  pagasta teritorijas daļai Saulrītu ciema statusu; 

2. Ielas statusu piešķir un atceļ, un jaunas adreses apstiprina novada dome, pamatojoties uz 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu; 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts 2009.gada 

17.septembrī (prot.Nr.8, p.12.). 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 11.pantu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,  atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atcelt ielas statusu Saulrītu ielai bijušajā Saulrītu ciemā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. Apstiprināt jaunas adreses sekojošiem nekustamajiem īpašumiem: 

2.1.  Nekustamajam īpašumam Saulrītu ielā 25, Saulrītos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, (sastāvošam no zemes vienības kad.apz.[…], un būves ar kad.apz.[…]), 

apstiprināt jaunu adresi – „Saulrīti 25”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2.2.  Nekustamajam īpašumam Saulrītu ielā 27, Saulrītos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, (sastāvošam no zemes vienības kad.apz.[…], un būves ar kad.apz.[…]), 

apstiprināt jaunu adresi – „Saulrīti 27”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2.3. Nekustamajam īpašumam Saulrītu ielā 29, Saulrītos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, (sastāvošam no zemes vienības kad.apz.[…], un būves ar kad.apz.[…]), 

apstiprināt jaunu adresi – „Saulrīti 29”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

4. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-

4201. 
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18. 

Par ielas statusa atcelšanu bijušajā Šautuves ciemā, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata VZD Vidzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Rīgas ielā 47, 

Valmierā, LV-4201, rakstu (01.12.2014.) par adresēm, un 2015.gada 19.februāra rakstu Nr.9-

02/432374-2/1 (reģ.19.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.362) par Šautuves ciema 

statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. 2015.gada 29.janvārī Priekuļu novada dome pieņēma lēmumu „Par Šautuves ciema 

statusa atcelšanu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” (prot.Nr.1, 51.p.), ar kuru atcēla 

Priekuļu novada Priekuļu  pagasta teritorijas daļai Šautuves ciema statusu; 

2. Ielu statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu; 

3. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts 2009.gada 

17.septembrī (prot.Nr.8, p.12.). 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 11.pantu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu 

Nr.1269  „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atcelt ielas statusu Tālīšu ielai bijušajā Šautuves ciemā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-

4201. 

 

19. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojoša […], 2015.gada 16.februāra iesniegumu 

(reģ.18.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-121) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.4264 001 0038) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496  „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Kalna Dēliņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), sadalot to divos atsevišķos nekustamos 

īpašumos. 
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2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu no divām zemes vienībām – no zemes 

vienības ar kad.apz.[…]nodalot lauksaimniecības zemi: 

2.1.  jaunizveidotā nekustamā īpašuma kopējā platība 12.4ha, vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no zemes vienības ar kad.apz.[…]atlikušās daļas, zemes vienības ar kad.apz.[…], vienas 

pamatceltnes un vienas palīgceltnes: 

3.1.  zemes vienības ar kad.apz.[…]platība 3.7ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

3.2. zemes vienības ar kad.apz.[…]platība saglabājas 7.1ha, vairāk, vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes vienību iemērot dabā; 

3.3.  zemes lietošanas mērķis zemes vienībai ar kad.apz.[…]– zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

3.4. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai ar kad.apz.[…]– zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

4. Projektā paredzēt piekļūšanu visām zemes vienībām. 

5. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus. 

6. Gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma kopiju. 

7. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir lauksaimniecības zeme,  

paredzēt jaunu nosaukumu „Uplejas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kuru apstiprina 

vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

20. 

Par zemes gabala „Arāji”, kad.apz.[…], 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: M.Juzupa) 

Priekuļu novada dome uzklausa domes priekšsēdētājas Māras Juzupas ziņojumu par 

nepieciešamību sadalīt zemes gabalu „Arāji”, kad.apz.[…], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā . 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Uz zemes gabala atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un nedzīvojamā ēka; 

2. Priekuļu novada Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.12. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1
panta otrās daļas 4.apakšpunktu,  

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

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

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

1. Sadalīt zemes gabalu „Arāji”, kad.apz.[…], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sekojoši: 

1.1. nodalīt zemes gabalu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras dzīvokļi ir privatizēti 

pamatojoties uz likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju", uzturēšanai, 1.10ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
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1.2. nodalīt zemes gabalu nedzīvojamās ēkas, kuras piederība nav noskaidrota, 

uzturēšanai, 0.95ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā; 

1.3. noteikt zemes lietošanas mērķus – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

 

 

21. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otrās 

daļas 27.punktu; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 11. panta pirmās daļu, 12. 

panta pirmās daļas 2. punktu un sesto daļu; 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 -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

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

pieņemšanas datumu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns 

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

 

 

22. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (19.01.2015., Nr.10) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], 

personas […], un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otrās daļas 27. punktu; 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu; 11. panta pirmo, otro un ceturto daļu; 12. 

panta pirmās daļas 1. punktu un sesto daļu; 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 ...” un 4. punktu, kas nosaka, ka ,, Ja pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, 

iestāde konstatē, ka deklarācijas iesniegšanas laikā personai nebija deklarācijā norādītā tiesiskā 

pamata apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar 

deklarācijas iesniegšanas datumu.”,  atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], […], personas kods […], ar deklarācijas 

iesniegšanas datumu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz divām lapām. 
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23. 

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

(ziņo: S.Mizga) 

Priekuļu novada dome izskatīja […]2015.gada 19.janvāra iesniegumu (reģ.19.01.2015. 

Priekuļu  novada pašvaldībā ar Nr.S-38) ar lūgumu anulēt ziņas par […], personas kods […], un 

[…], personas kods […], deklarēto dzīvesvietu […], sakarā ar īpašnieku maiņu.  

     Izvērtējot domes rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta otrās daļas 27. punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo līdz ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas otro punktu un sesto daļu, un 2003.gada 

11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas 

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

ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, 

pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, Priekuļu novada dome atklāti balsojot, PAR -, PRET – 

nav, ATTURAS - nav, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par […], personas kods […], un […], personas kods […], deklarēto 

dzīvesvietu […]. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 

speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

24. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu atstāšanu spēkā […]un […] 

(ziņo: S.Mizga, izsakās: A.Bieziņš, I.Jansone, D.Sloka, J.Levitass, E.Stapulone, E.Latko, 

A.Kalnietis, M.Juzupa) 

Priekuļu novada dome izskata […] 2014.gada 19.novembra iesniegumu (reģ. 19.11.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-987) ar lūgumu anulēt ziņas par […], personas kods […], un 

[…], personas kods […], deklarēto dzīvesvietu […], sakarā ar to, ka personas faktiski nedzīvo 

deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos informāciju un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 27. punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmo daļu un sesto daļu, un 2003.gada 

11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas 

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

ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, 

pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atstāt spēkā ziņas par […], personas kods […], un […], personas kods […], deklarēto 

dzīvesvietu […]. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 

speciāliste S.Mizga. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz divām lapām. 
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25. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar […], personas kods […], 2015.gada 

9.februāra iesniegumu (reģ. 09.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-86) ar lūgumu 

sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar […]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 likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu,  atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

dzīvokļa[…]ar dzīvojamo platību 52,5 m
2
, kopējo platību 60,1 m

2
,
  

izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

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

līdzekļiem. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

[…]. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

 

 

26. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar […] 

( ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2015.gada 6.janvāra iesniegumu 

(reģ.12.01.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-10) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 5.daļu, 10.panta 3.daļu un 

14.panta 4.daļu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nolemj: 

1. Lauzt 2013.gada 19.jūlija dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], 

par divistabu dzīvokļa […] ar dzīvojamo platību 33,4 m
2
, kopējo platību 54,3 m

2  
izīrēšanu. 
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2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par divistabu dzīvokļa 

[…]ar dzīvojamo platību 33,4 m
2
, kopējo platību 54,3 m

2  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām 

prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

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

projektu. 

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

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

 

 

27. 

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas 

izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: E.Latko, S.Orehova, G.Zicāns, M.Baltiņš, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 21.novembra 

iesniegumu (reģ. 24.11.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.D-1003) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar […] lietu saistītos 

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.8.punktu,  atklāti 

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

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, 

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

1. Reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.5.  

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par divistabu dzīvokļa 

[…]ar dzīvojamo platību 32,9 m
2
, kopējo platību 53,8 m

2  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām 

prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

3. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

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

[…]. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 
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28. 

Par projekta “Abām acīm” iesniegumu Jaunatnes politikas valsts programmas 

2015.gadam 1.3.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem 

popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” 

 (ziņo: E.Stapulone) 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Liepas 

Jauniešu centra „Apelsīns” vadītājas B.Rozes lūgumu atbalstīt projekta iesniegšanu Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem 

popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.  

Projekta iesniedzējs un realizētais ir Liepas jauniešu centrs “Apelsīns”. Projekta ietvaros 

Liepā tiks organizēts “Ķieģeļa mākslas festivāls” un tiks piesaistīts finansējums arī Priekuļu 

novada Jauniešu domes organizētajai Priekuļu novada jauniešu dienai, lai jaunieši gūtu zināšanas 

un pieredzi. Projekta ietvaros tiks īstenotas arī apmācības par pasākumu plānošanu un 

organizēšanu.    

Projekts  tiek finansēt 100 % apmērā no valsts budžeta līdzekļiem attiecīgajā programmā. 

Projekta ietvaros tiks piesaistīti 2710 EUR. 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj:  

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

Jauniešu centra „Apelsīns” dalību izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 

2015.gadam 1.3.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar 

mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un 

aktīvu dzīves veidu”. 

2. Pilnvarot Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas Liepas 

Jauniešu centra „Apelsīns” vadītāju B.Rozi sagatavot un iesniegt projekta “Abām acīm” 

iesniegumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.  

 

 

29.  

[…]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

Priekuļu novada dome izskata […]2015.gada 25.februāra iesniegumu (reģ.26.02.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. L-157) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

[…] vēlas slēgt līgumu par  nekustamā īpašuma „Brūnīši-2”,  kadastra Nr. […], zemes 

nomu (0.1 ha), lai zemi izmantotu piemājas saimniecības vajadzībām. Uz šīs zemes atrodas […] 

piederoša dzīvojamā māja (15.05.1998. pirkuma līgums)  

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

daļas 3.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nolemj: 

1. Iznomāt […], deklarētā dzīvesvieta […], zemes vienību ar kadastra nr. […]0.1 ha 

platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi.  

3. Nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 

28.00. 
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4. Lēmums zaudē spēku, ja Zemes nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no 

lēmuma paziņošanas dienas […]. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

6. Lēmumu nosūtīt […]uz adresi – […].  

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

rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV – 4201. 

 

 

30. 

[…]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […]2015.gada 2.februāra iesniegumu (reģ.02.02.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. Z-59) par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

[…]vēlas pagarināt zemes nomas līgumu par 0.35 ha nomu no nekustamā īpašuma 

„Tehnikums - Lāčplēša iela”,  kadastra Nr. […]uz 3 vai 5 gadiem, lai tur turpinātu izvietotu bišu 

saimes. […]nomā tikai daļu no šīs zemes vienības un pašvaldībai izdevīgāk būtu iznomāt visu šo 

zemes gabalu1.05ha platībā, tāpēc ir ieteikums slēgt nomas līgumu uz vienu gadu , tāpat kā tas 

bija līdz šim. 

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

daļas 3.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

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

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

nolemj: 

1. Iznomāt […], deklarētā dzīvesvieta […], zemes vienību ar kadastra nr. […]0.35 ha 

platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 1 gads. 

3. Nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 

28.00. 

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

lēmuma paziņošanas dienas […]. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

6. Lēmumu nosūtīt […]uz adresi – […]. 

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

rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV – 4201. 

 

 

31. 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņo: I.Eberharde) 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības galvenās nodokļu 

speciālistes Inetas Eberhardes informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no […]. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 

360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 367. Pantu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte 
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Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Izdot lēmumu izpildrīkojumu piedzīt no […](dzimšanas datums […]) nekustamā 

īpašuma nodokļa par zemi parādu 19,62 EUR, nokavējuma naudu 4,02 EUR, kopā 23,64 EUR, 

pavisam kopā 23,64 EUR (divdesmit trīs euro 64 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums – izpildrīkojums pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 

 

 

32.  

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas 

izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2015.gada 30.janvāra iesniegumu 

(reģ. 02.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Č-58) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  

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

risināšanā Priekuļu novadā” 29.p.2.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.12. 

2. Lauzt 2009.gada 1.oktobra dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], 

par trīsistabu dzīvokļa […] ar dzīvojamo platību 43,2 m
2
, kopējo platību 67,9 m

2  
izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par divistabu dzīvokļa 

[…]ar dzīvojamo platību 31,6 m
2
, kopējo platību 52,7 m

2  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām 

prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

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

[…]. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.11 uz divām lapām. 

 

 

33. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 
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Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  

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

risināšanā Priekuļu novadā” 29.p.4.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

9. Lauzt 2012.gada 1.decembra dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods 

[…], par divistabu dzīvokļa […] ar dzīvojamo platību 31,6 m
2
, kopējo platību 52,7 m

2  
izīrēšanu. 

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

dzīvokļa […]ar dzīvojamo platību 43,2 m
2
, kopējo platību 67,9 m

2  
izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku.. 

11. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

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

[…]. 

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

17. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz divām lapām. 

 

 

34. 

Par sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: E.Stapulone) 

Priekuļu novada dome izskata Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes 2015.gada 

26.februāra vēstuli Nr.1-6/11 (reģ. 26.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.411) ar lūgumu 

apstiprināt cenas maksas pakalpojumiem Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes Sāls istabā. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt maksu par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes Sāls istabā sniegto 

pakalpojumu -  seanss 0,5 stundas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:  

1.1. pieaugušajam        –EUR 3.00; 

1.2. bērnam (līdz 10 gadu vecumam), pensionāram   –EUR 2,00; 

1.3. pieaugušajam + vienam bērnam (līdz 10 gadu vecumam)  –EUR 4,00; 

1.4. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības darbinieka bērnam  

 (līdz 10 gadu vecumam)       –EUR 1,00. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

L.Siņicina. 
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35. 

Par Priekuļu novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem  

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: A.Rancāns, F.Puņeiko, I.Jansone, M.Baltiņš, J.Levitass, E.Latko) 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas sagatavoto vienošanās projektu par valsts nekustamā īpašuma Ozolu gatvē 3, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  nodošanu apsaimniekošanā un bezatlīdzības 

lietošanā Priekuļu novada pašvaldībai. 

Deputāti izsaka viedokļus un iesaka atteikties no valsts nekustamā īpašuma Ozolu gatvē 

3, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārņemšanas Priekuļu novada pašvaldības 

apsaimniekošanā un bezatlīdzības lietojumā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Priekuļu novada domes lēmumus: 

1.1. 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par valsts nekustamo īpašumu” (protokols Nr.1, p.1); 

1.2. 2015.gada 12.februāra lēmumu „Par valsts nekustamo īpašumu Ozolu gatvē 3, 

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” (protokols Nr.2, p.5). 

2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, Vaļņu ielā 2, 

Rīgā, LV-1050. 

 

 

36. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Novada dome izskata SIA „Lauku Radi”, juridiskā adrese Pāvu iela 20, Sunīši, Garkalnes 

novads, LV-2137, 2015.gada 27.janvāra iesniegumu (reģ. 27.01.2015. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.192) par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes gabalam uz zemes 

vienības „Krustlejas”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā (kad.apz.4294 001 0014). 

Iesniegumam pievienots zemes vienības robežu plāna fragments ar iezīmētu nomas zemes gabalu 

(pielikums Nr.1). 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Uz zemes vienības „Krustlejas”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(kad.apz. […]) nomas zemes gabals saskaņā ar pielikumu Nr.1; 

2. Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes sēdē 

2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, 12.p. 

 

 Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteikto kārtību, atklāti 

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

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, 

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

1. Uz zemes vienības „Krustlejas”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(kad.apz. […]), izveidotajam nomas zemes gabalam, noteikt zemes lietošanas mērķi – 

komercdarbības objektu apbūves zeme (0801). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt SIA „Lauku Radi”, Pāvu iela 20, Sunīši, Garkalnes novads, LV-2137, 

un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV–4201. 
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37. 

Domes priekšsēdētājas un izpilddirektora informācija par iepriekšējā periodā paveikto 

(ziņo: M.Juzupa, F.Puņeiko) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas un 

izpilddirektora Fjodora Puņeiko sniegto informāciju par iepriekšējā pārskata periodā 

paveiktajiem darbiem. 

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

jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 
 

 

 

Nākamā domes sēde 2015.gada 26.martā  plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.17.40  

 

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


