
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2017.gada 23.martā          Nr.3 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Informācija par SIA „ZAAO” darbības rezultātiem 2016.gadā un plānotajām aktivitātēm 

2017.gadā. 

2. Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam rīcības un 

investīciju plāna aktualizēšanu. 

3. Par darba grupas apstiprināšanu Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

darbības „Izveidot uzņēmējdarbību veicinošu atbalsta sistēmu” attīstīšanai un veicināšanai. 

4. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 

2017.gadam”” izdošanu. 

5. Par izmaiņām Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

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

7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.C., A.P., J.P. 

8. Par zemes nomas līgumu Gaujas iela 1, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads.  

9. Par dalību izsolē. 

10. Par I.J. uzņemšanu Palīdzības reģistrā.  

11. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E.P. 

12. Par atteikumu uzņemt V.J. Palīdzības reģistrā. 

13. Par atteikumu uzņemt M.G. Palīdzības reģistrā 

14. Par atteikumu uzņemt Ņ.Ļ. Palīdzības reģistrā 

15. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Cēsu 

nodaļu. 

16. Par kustamās mantas traktora T40AM, valsts Nr.T6957L, izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

17. Par telpu nomas maksu Liepas pamatskolā. 

18. Par telpu nomas maksu Mārsnēnu pamatskolā. 

19. Par HUSTLER pļaujmašīnas pakalpojumu maksu. 

20. Par telpu nomas maksu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē. 

21. Par traktora Belarus 1025.4 ar piekabi sniegtā pakalpojuma maksu. 

22. Par telpu nomas maksu Liepas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.  

23. Par pašgājēja JCB pakalpojumu maksu. 

24. Par telpu nomas maksu Cēsu prospektā 5, Priekuļos. 

25. Par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.” un četrām būvēm uz 

tā.  

mailto:dome@priekulunovads.lv
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26. Par nekustamā īpašuma „Kalna Sproģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

27. Par nekustamā īpašuma Jāņa Maizīša ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

sadalīšanu.  

28. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam ,,Ābeļi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

29. Par nekustamā īpašuma „Līči”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

30. Par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.” un divām būvēm uz tā. 

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre  Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris 

Baltiņš.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Sandra Mizga  – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Dace Ikauniece – Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja. 

 

Nepiedalās:  

Armands Capars – attaisnots iemesls; 

Dita Sloka   – attaisnots iemesls; 

Dace Kalniņa   – attaisnots iemesls. 

 

Uzaicināts: 

Mārtiņš Vīgants – SIA „ZAAO”  Klientu apkalpošanas daļas vadītājs. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

31. Par jumta remontdarbiem ēkai Cēsu prospektā  5, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

32. E.M. un L.M. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

33. A.A. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

34. Z/S “Klētnieki” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

35. Z/S “Mētras” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

36. Z/S “Mētras” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

38. Par zemes vienību platību precizēšanu. 

39. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā. 

40. Par nekustamā īpašuma “Matīsi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

41. Par biedrības „Latvijas paraplanierisma federācija” iesnieguma izskatīšanu. 

42. Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas darbību. 

43. Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas darbību. 
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44. Informācija par dzīvokļiem, kur šobrīd dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona 

45. Par V.B. īres un komunālo pakalpojumu parādu. 

46. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lejas Ķikuri”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.   

47. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes nomas līgumu slēgšanu ar ēku (būvju) īpašniekiem vai  to 

mantiniekiem. 

48. Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „Gravnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

49. Informācija par pēdējā mēneša jaunumiem novadā, izpildvaras padarītiem un plānotiem 

darbiem, iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.  

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 

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

nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 

44., 45., 46., 47., 48. un 49.darba kārtības jautājumu. 

 

 

1. 

Informācija par SIA „ZAAO” darbības rezultātiem 2016.gadā un plānotajām aktivitātēm 

2017.gadā 

(ziņo: M.Vīgants) 

 

Dome uzklausa SIA “ZAAO” Klientu apkalpošanas daļas vadītāja M.Vīganta 

prezentāciju par SIA „ZAAO” darbības rezultātiem 2016.gadā un plānotajām aktivitātēm 

2017.gadā Priekuļu novadā. 

  

2016.gadā Priekuļu novada pašvaldībā izveidota tiešsaites līgumu datu bāze, lai 

pašvaldības policija varētu ērtāk kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu saistībā ar 

atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā. Pagājušajā gadā SIA „ZAAO” izveidoja vides 

iniciatīvu „100 darbi Latvijai”, lai ko nozīmīgu paveiktu līdz Latvijas 100-gadei teritorijas 

sakārtošanā, labiekārtošanā.  Priekuļu novads ir 7 lielākais novads, kur savākti 5% no kopējā 

sadzīves atkritumu apjoma. Sadzīves atkritumi palielinājušies par 2%, bet samazinājusies 

lielgabarīta atkritumu izvešana par 11%. Privātpersonu līgumu skaits ar katru gadu palielinās. 

Mājas lapā interaktīvā šķirošanas sistēmas kartē atrodama  informācija,  kurā vietā kādi 

konteineri atrodas. Ir redzami visi pieteiktie projekti, kā arī informācija par procesā esošajiem un 

pabeigtajiem projektiem. 

Izveidots 21 eko punkts. 

Pašvaldību speciālistiem katru mēnesi tiek sūtīts ZAAO vēstnesis, lai izvērtētu, kuru 

informāciju vēlas publicēt tālāk iedzīvotājiem.  

Katru gadu klientiem tiek sūtītas aptaujas anketas. SIA „ZAAO” darbu 2016.gadā 91% 

klients novērtējuši labi un 9% - apmierinoši. 

Šobrīd izsludināta lauksaimniecības plēvju savākšanas akcija, jūlijā būs kosmētikas, 

sadzīves ķīmijas iepakojumu akcija, bet augustā – nolietotās sadzīves elektrotehnikas akcija.  

Izveidots vides izglītības tēls – skudra. Visām izglītības iestādēm, kas piedalās SIA 

„ZAAO” konkursos, ir iespēja uzaicināt ciemos šo skudru arī uz pasākumiem. 

2017.gadā turpināsies darbs aktivitātē „100 darbi Latvijai”. Pēc projekta noslēgšanās tiks 

veidota videofilma par lielākajiem realizētajiem projektiem.  

Liepā daudzdzīvokļu māju kvartālā tiks izveidots pazemes atkritumu konteineru laukums 

un pēc tam arī Priekuļos domāts izveidot šādu laukumu.  

 



4 

 

M.Vīgants atbild uz deputātu jautājumiem. 

Deputāti pieņem zināšanai informāciju par SIA „ZAAO” darbības rezultātiem 2016.gadā 

un plānotajām aktivitātēm 2017.gadā Priekuļu novadā. 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam rīcības 

un investīciju plāna aktualizēšanu 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: G.Zicāns, E.Stapulone, M.Juzupa) 

 

Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāju V.Lapseli par Priekuļu 

novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2021.gadam rīcības un investīciju plāna 

aktualizēšanu. 

Priekuļu novada pašvaldība ar 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 

p.16) ir apstiprinājusi Priekuļu novada pašvaldības Attīstības programmu 2015.-2021.gadam.  

Lai veicinātu Priekuļu novada ilgtspējīgu attīstību un iekļautu aktuālas projektu idejas, 

nepieciešams veikt Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu. 

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

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. Punktu, kas nosaka, ka rīcības un investīciju 

plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā un ievērojot pašvaldības budžetu kartējam gadam, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, 

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

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.1) saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Apstiprināt aktualizēto Priekuļu novada attīstības programmas 2015.- 2021. Gadam 

Rīcības un Investīciju plānu (2017.-2019.gadam) saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Informāciju par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.- 2021. Gadam Rīcības 

un Investīciju plāna aktualizēšanu informēt laikrakstā ,,Priekuļu novada vēstis”, ievietot 

pašvaldības mājas lapā www.priekuli.lv  un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS). 

4. Iesniegt aktualizēto Priekuļu novada attīstības programmas 2015. – 2021. Gadam 

Rīcības un Investīciju plānu Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

F.Puņeiko.  

 

 

3. 

Par darba grupas apstiprināšanu Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam darbības „Izveidot uzņēmējdarbību veicinošu atbalsta sistēmu” attīstīšanai un 

veicināšanai 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: G.Zicāns, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata projektu vadītājas V.Lapseles 2017.gada 17.marta 

iesniegumu (reģ. 20.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.621) par darba grupas 

izveidošanu Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam darbības „Izveidot 

uzņēmējdarbību veicinošu atbalsta sistēmu” attīstīšanai un veicināšanai. 

Priekuļu novada dome ar 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12,16.) ir 

apstiprinājusi Priekuļu novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam.  

Pamatojoties uz programmā apstiprināto darbību „Izveidot uzņēmējdarbību veicinošu 

atbalsta sistēmu” un uz tās plānotās darbības rezultātiem, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

http://www.priekuli.lv/
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Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,   

Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), 

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

1. Apstiprināt darba grupu plānotās darbības „Izveidot uzņēmējdarbību veicinošu atbalsta 

sistēmu” attīstīšanai un veicināšanai  šādā sastāvā:  

1.1. Dace Kalniņa – domes deputāte, darba grupas vadītāja;  

1.2. Elīna Tilaka – Priekuļu novada pašvaldības tūrisma darba organizatore; 

1.3. Ieva Fogele – Priekuļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

4. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 3/2017 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada 

budžetu 2017.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam”. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un 

Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta (protokols Nr.7, p.4) atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/2017 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 

2017.gadam””.  

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3.  Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba). 

 

 

5. 

Par izmaiņām Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas sastāvā 

(ziņo: D.Ikauniece) 

 

Dome izskata Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas locekļa Normunda Kažoka 2017.gada 

14.marta iesniegumu (reģ.14.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-195) par atbrīvošanu 

no Vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

Dome izsludināja vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos uz darbu komisijā, 

nosakot termiņu 2017.gada 22.marts.  

Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja D.Ikauniece informē, ka pieteikti divi 

Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti: Aleksandrs Ļubinskis un Inga Bēme, un iesaka ievēlēt 

Aleksandru Ļubinski. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju 

un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo daļu,  atklāti balsojot, 

PAR -11 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Sarmīte 
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Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – 

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

1. Atbrīvot Normundu Kažoku, „personas kods”, no Priekuļu novada Vēlēšanu komisijas 

locekļa amata. 

2. Ievēlēt Aleksandru Ļubinski, „personas kods”, par Priekuļu novada Vēlēšanu 

komisijas locekli. 

 

 

6. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes                                        

priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2017.gada 14.marta 

iesniegumu (reģ. 14.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-193) par atvaļinājuma 

piešķiršanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma (apstiprināts Priekuļu 

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

balsojot, PAR -11 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars 

Zicāns,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris 

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

nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 2.maijam 

ieskaitot, par periodu no 2016.gada 2.jūlija līdz 2017.gada 1.jūlijam. 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

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

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

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

likmes.  

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

 

 

7.  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S. C., A.P., J.P. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

          Priekuļu novada dome izskata M.Z. 2017.gada 26.janvāra iesniegumu (reģ. 26.01.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. Z-59) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S. C., 

„personas kods”, A.P., „personas kods”, un J. P., „personas kods”, „adrese”, sakarā ar to, ka 

nedzīvo vairākus gadus. 

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes un ar lietu saistītos apstākļus, 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 pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

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

deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes 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, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris 
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Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt S.C., „personas kods”, A.P., „personas kods”, un J.P., „personas kods”,  ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

  

8. 

Par zemes nomas līgumu Gaujas iela 1, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: I.Jansone, G.Zicāns) 

 

Dome izskata nekustamā īpašuma „Vairogi”, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, pilnvarotās personas N.Z., „dzīvesvietas adrese”, 2017.gada 7.marta iesniegumu (reģ. 

07.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-166) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 

16.marta (protokols Nr.10, p.1) atzinumu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 

2017.gada 23.marta (protokols Nr.7, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, 

Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,  Sarmīte 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar zemes īpašnieku par zemes nomu Gaujas iela 1, Jāņmuiža, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads, uz kuras atrodas Priekuļu novada pašvaldībai piederošs nekustams 

īpašums - Jāņmuižas katlu māja. 

2. Zemes gada nomas maksa - 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

3. Zemes nomas līguma termiņš no 2017.gada uz 5 gadiem.  

4. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram Fjodoram Puņeiko.  

5. Lēmumu nosūtīt N.Z. uz „adrese” 

 

9. 

Par dalību izsolē 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: J.Levitass, G.Zicāns) 

 

Izskatījusi Latvijas Vēstnesī (oficiālā publikācija Nr.2017/50.IZ29) paziņojumu par 

MSIA „CIDIS PLUS” piederoša nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo 

platību 0,3879 ha un uz tā esošās ēkas Selekcijas iela 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, pārdošanu izsolē, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta 

(protokols Nr.7, p.2) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta 

nosacījumiem, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija 

Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 

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

nolemj: 

1. Piedalīties maksātnespējīgā SIA „CIDIS PLUS” nekustamā īpašuma – zemesgabala ar 

kopējo platību 0,3879 ha un uz tā esošās ēkas Selekcijas iela 1, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, izsolē.  

2. Pilnvarot izpilddirektoru Fjodoru PUŅEIKO, Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāju Ilzīti RUMBU, juristi Initu JANSONI piedalīties nekustamā īpašuma izsolē. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba) pārskaitīt nekustamā īpašuma 

pirkuma nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. 
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4. Nekustamā īpašuma un juridiskai nodaļai (vadītāja I.Jansone) sagatavot un nosūtīt 

lūgumu administratoram par autorizāciju izsolei. 

5. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram Fjodoram Puņeiko.  

 

 

10. 

Par I.J. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 
(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.J., „personas kods”, 2016.gada 29.septembra iesniegumu 

(reģ. 29.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-970) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pantu un Priekuļu novada 

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

novadā” 15.punktu, 15.2.punktu, 15.2.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt I.J., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.8.  

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

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

 

 

11. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E.P. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata E.P., „personas kods”, 2016.gada 14.decembra iesniegumu 

(reģ. 19.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-1227) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar E.P. lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 

15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu un Dzīvokļa 

īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, 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, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt E.P., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar E.P., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 30,0 m2, kopējo platību 44,6 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 
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4. Piekrist, ka E.P., „personas kods”, S.P., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas 

deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

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 E.P. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

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

10. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz trīs lapām. 

 

 

12. 

Par atteikumu uzņemt V.J. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.J., „personas kods”, 2016.gada 28.novembra iesniegumu 

(reģ.06.12.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-1188) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar V.J. 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,  atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt V.J., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

13. 

Par atteikumu uzņemt M.G. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.G., „personas kods”, 2017.gada 16.janvāra iesniegumu 

(reģ. 16.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-32) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar M.G. 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,  atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atteikt reģistrēt M.G., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

14. 

Par atteikumu uzņemt Ņ.Ļ. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata Ņ.Ļ. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar Ņ.Ļ. 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, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt Ņ.Ļ., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

15. 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Cēsu 

nodaļu 

(ziņo: R.Saļmo, izsakās: I.Jansone, M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora vietnieka R.Saļmo informāciju par 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas 2017.gada 17.marta vēstuli Nr.4.5.5/3089 par gājēju 

celiņa plānošanu apdzīvotā vietā Liepa, gar valsts autoceļu V296 Lodes stacija – Jaunrauna - 

Veselava. 

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

15.panta 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,  Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt  līgumu ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts Ceļi” Cēsu nodaļu par 

sadarbību valsts autoceļa V296 Lodes stacija – Jaunrauna - Veselava zemes nodalījuma joslā 

(posmā no km 1.391 līdz km 1.591) izbūvēt gājēju celiņu, paredzot, ka  celiņa izbūve un 

uzturēšana tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nemaksājot nomas maksu par zemes 

izmantošanu. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt sadarbības līgumu. 

3. Uzdot izpilddirektora vietniekam R.Saļmo kontrolēt lēmuma izpildi. 
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16. 

Par kustamās manta traktora T40AM, valsts Nr.T6957L, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko iepazīstina deputātus ar kustamās 

mantas – traktora T40AM, valsts Nr.T6957L,  izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 15.marta protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 2400,00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

dome nolemj: 

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

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas –traktora T40AM, valsts Nr. T6957L, 

atsavināšanu V.T. par viņa nosolīto cenu EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti euro un 00 

centi). 

 

 

17. 

Par telpu nomas maksu Liepas pamatskolā 

(ziņo: J.Levitass) 

 

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

nomas maksas noteikšanu Liepas pamatskolā. 

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

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

komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.6)  atzinumu un veiktajiem telpu nomas 

aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija 

Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 

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

nolemj: 

1. Noteikt ar 2017.gada 1.aprīli telpu nomas maksu Liepas pamatskolā EUR 0.044 bez 

pievienotās vērtības nodokļa  par vienu kvadrātmetru vienā stundā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja 

A.Kovaļova. 

 

 

18. 

Par telpu nomas maksu Mārsnēnu pamatskolā 

(ziņo: J.Levitass) 

 

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

nomas maksas noteikšanu Mārsnēnu pamatskolā. 

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

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

komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.8)  atzinumu un veiktajiem telpu nomas 

aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija 

Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 
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Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Noteikt ar 2017.gada 1.aprīli telpu nomas maksu Mārsnēnu pamatskolā EUR 0.022 

bez pievienotās vērtības nodokļa  par vienu kvadrātmetru vienā stundā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Mārsnēnu pamatskolas direktore Z.Virskule. 

 

 

19. 

Par HUSTLER pļaujmašīnas pakalpojumu maksu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Dome uzklausa deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par 

HUSTLER pļaujmašīnas pakalpojuma maksas noteikšanu. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.9) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,   

Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), 

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

1. Noteikt ar 2017.gada 1.aprīli maksu par zāles pļaušanu Jāņmuižā  ar HUSTLER 

pļaujmašīnu EUR 20.30 bez PVN par vienu hektāru. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

20. 

Par telpu nomas maksu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē 

(ziņo: J.Levitass) 

 

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

nomas maksas noteikšanu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē. 

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

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

Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.7)  atzinumu un veiktajiem 

telpu nomas aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,   Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt ar 2017.gada 1.aprīli telpu nomas maksu Veselavas pirmsskolas izglītības 

iestādē EUR 0.019 bez pievienotās vērtības nodokļa  par vienu kvadrātmetru vienā stundā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

I.Liepiņa. 

 

 21. 

Par traktora Belarus 1025.4 ar piekabi sniegtā pakalpojuma maksu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Dome uzklausa deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par 

traktora Belarus 1025.4 ar piekabi sniegtā pakalpojuma maksas noteikšanu.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.2) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,   
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Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), 

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

1. Noteikt ar 2017.gada 1.aprīli maksu par traktora Belarus 1025.4 ar piekabi 

izmantošanu  EUR 16.97 bez PVN par vienu stundu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

22. 

Par telpu nomas maksu Liepas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”  

(ziņo: J.Levitass) 

 

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

nomas maksas noteikšanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”. 

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

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

Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.4)  atzinumu un veiktajiem 

telpu nomas aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,   Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt telpu nomas maksu Liepas  pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” EUR 0.021 

bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu kvadrātmetru vienā stundā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja 

E.Latko. 

 

 

23. 

Par pašgājēja JCB pakalpojumu maksu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

Dome uzklausa deputātu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju J.Levitasu par 

pašgājēja JCB pakalpojuma maksas noteikšanu. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.3) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,   

Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), 

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

1. Noteikt ar 2017.gada 1.aprīli maksu par pašgājēja JCB sniegtajiem pakalpojumiem 

EUR 24.21 bez PVN par vienu stundu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

24. 

Par telpu nomas maksu Cēsu prospektā 5, Priekuļos 

(ziņo: J.Levitass) 

 

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

Cēsu prospektā 5, Priekuļos, nomas maksas noteikšanu. 

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

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

Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.5)  atzinumu un veiktajiem 
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telpu nomas aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt ar 2017.gada 1.aprīli telpu nomas maksu Cēsu prospektā 5, Priekuļos, EUR 

0.044 bez pievienotās vērtības nodokļa  par vienu kvadrātmetru vienā stundā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

25. 

 Par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar 

„kadastra Nr.”  un četrām būvēm uz tā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata SIA ,,Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”, juridiskā adrese 

,,Lidlauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2017.gada 8.marta iesniegumu Nr.MĪKC.Ci-07/1 

(reģ.13.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.565) par nosaukuma adreses apstiprināšanu 

ēkām un būvēm nekustamajā īpašumā ar „kadastra Nr.”,,Lidlauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

 Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma ,,Lidlauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā („kadastra Nr.”), 

sastāvoša no četrām būvēm, īpašuma tiesības nostiprinātas SIA ,,Meža īpašnieku 

konsultatīvais centrs”, Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija 

Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,   Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 

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

nolemj: 
1. Nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, sastāvošam no četrām būvēm uz zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, piešķirt adresi ,,Lidlauks”, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4101. 

2. Nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.” adrešu reģistrā dzēst adresi „Kāres”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

4. Lēmumu nosūtīt SIA ,,Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”, juridiskā adrese 

,,Lidlauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4101, un VZD Vidzemes reģionālajai 

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

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

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

 

 

 26. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Sproģi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata S.K., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 13.marta 

iesniegumu (reģ.13.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-188) par nekustamā īpašuma 

„Kalna Sproģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 
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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 -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalna Sproģi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 32.8ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Saules kalns”, Mārsnēnu 

pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 32.8ha; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, pamatceltnes un četrām palīgceltnēm, saglabājas nosaukums „Kalna Sproģi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 26.2ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma Jāņa Maizīša ielā 5, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata I.U., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu 

(reģ.13.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.U-185) par nekustamā īpašuma Jāņa Maizīša 

ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Jāņa Maizīša ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, („kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 3.0ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Briedīši”, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads:  

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.0ha; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, saglabājas nosaukums un adrese Jāņa Maizīša ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 0.68ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 
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28. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam ,,Ābeļi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 
(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata A.L., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 9.marta 

iesniegumu (reģ 09.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-178) par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ,,Ābeļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.   

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtību”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, 

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

dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā ,,Ābeļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 

ietilpstošajai zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme  (0601).  

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9  uz vienas lapas. 

 

  

29. 

 Par nekustamā īpašuma „Līči”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata A.S., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, kurš pamatojoties uz 

09.02.2017. ģenerālpilnvaru Nr.1005 pārstāv V.S., 2017.gada 9.marta iesniegumu 

(reģ.09.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-171) par nekustamā īpašuma „Līči”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Līči”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 2.5ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Meža Līči”, Veselavas 

pagasts, Priekuļu novads:  

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 2.5ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Līči”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā:  

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 5.7ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 
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30. 

Par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar 

„kadastra Nr.” un divām būvēm uz tā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata R.B., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 6.marta 

iesniegumu (reģ. 06.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-158) par nosaukuma nomaiņu 

un adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.” Selekcijas ielā 2, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns,   Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, sastāvošam no zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu” un divām būvēm uz tā, piešķirt nosaukumu un adresi Selekcijas iela 2, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts ) pielikumā Nr.11 uz vienas lapas. 

 

 

31. 

Par jumta remontdarbiem 

ēkai Cēsu prospektā  5, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par nepieciešamību veikt jumta remontdarbus pašvaldības ēkai 

Cēsu prospektā 5, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka jumts ir bojāts un steidzamības 

kārtībā nepieciešams risināt jautājumu par remontdarbu veikšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Priekuļu 

novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16.marta (protokols Nr.10, p.12) atzinumu 

un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta (protokols Nr.7, p.3) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija 

Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 

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

nolemj: 
1. Atļaut uzsākt iepirkuma procedūru jumta ēkai Cēsu prospektā 5, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, remontam. 

2. Finansējums Priekuļu novada 2017.gada budžeta izpildes ietvarā. 

3. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko.  

 

 

32. 

E.M. un L.M. iesnieguma izskatīšana 

par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata E.M.,  „personas kods”, un L.M., „personas kods”, 

2017.gada 17. marta iesniegumu (reģ.17.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.M-206) par 

zemes nomas līguma slēgšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, 

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

1. Iznomāt E.M., „personas kods”, un L.M., „personas kods”,  līdzīgās domājamās daļās 

zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, ar nosaukumu “Vārpas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā,  0,1804 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

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

8. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.12 uz divām lapām. 

 

 

33. 

A.A. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: G.Zicāns, M.Baltiņš, J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.A., „personas kods”, 2017.gada 27.janvāra iesniegumu 

(reģ.27.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-137) par zemes nomas līguma 

pagarināšanu.  

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

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, 

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

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

nosaukumu “Lejas Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  4,0 ha platībā no 2017.gada 

12.maija. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz brīdim, kad 

Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu ierakstīt zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 

zemesgrāmatā uz valsts vārda. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

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

8. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 
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34. 

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

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Z/S “Klētnieki”, reģistrācijas Nr.49501013701, 2017.gada 

17.februāra iesniegumu (reģ.21.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.413) par “Omeļu” 

zemes 0,27 ha platībā iznomāšanu saimnieciskās darbības veikšanai .  

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

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, 

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

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Klētnieki”, reģistrācijas Nr.49501013701, juridiskā 

adrese  „Kalna Klētnieki”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  zemi 0,27 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

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

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

 

 

35. 

Z/S “Mētras” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Z/S “Mētras”, reģistrācijas Nr.44101020079, 2017.gada 

20.februāra iesniegumu (reģ.20.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.392) par zemes 

gabala “Vecģerdēni” 0,96 ha platībā ar „kadastra Nr.”, kas atrodas Liepas pagastā Priekuļu 

novadā iznomāšanu.  

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

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), 

PRET – nav, ATTURAS – 1 (Sarmīte Orehova), Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Mētras”, reģistrācijas Nr.44101020079, juridiskā 

adrese  „Mētras”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, 

“Vecģerdēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  zemi 0,96 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  
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8. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.15 uz divām lapām. 

 

 

36.  

Z/S “Mētras” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Z/S “Mētras”, reģistrācijas Nr.44101020079, 2017.gada 

13.marta iesniegumu (reģ.13.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.564) par zemes gabala 

ar „kadastra Nr.” 2,0 ha platībā, kas atrodas Liepas pagastā Priekuļu novadā, iznomāšanu.  

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

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Dace 

Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Sarmīte Orehova) , Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Mētras”, reģistrācijas Nr.44101020079, juridiskā 

adrese  „Mētras”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, 

“Mazroči”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 2,0 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

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

8. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.16 uz divām lapām. 

 

 

37. 

A.B. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.B.,  „personas kods”, 2017.gada 17. marta iesniegumu 

(reģ.22.03 2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-215) par zemes nomas līguma slēgšanu.  

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

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, 

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

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

nosaukumu “Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  0,9 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu 2 gadi.  

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  
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8. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.17 uz divām lapām. 

 

 

38. 

Par zemes vienību platību precizēšanu 

(ziņo: J.Pētersons, izsakās: I.Jansone) 

 

         Priekuļu novada dome izskata Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu 

biroja  2017.gada 10.marta vēstuli par zemes vienību platību precizēšanu Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētajām zemes vienībām, kuru platības 

atšķiras no  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās daļas datiem.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas  noteikumi” 132.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Precizēt Priekuļu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā un lietošanā esošām zemes 

vienībām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētās zemes 

vienību platības atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskās 

daļas datos norādītajām platībām: 

  

Nr. 

p.k. 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Nosaukums NĪVKIS teksta 

daļā reģistrētā 

platība, ha 

NĪVKIS 

grafiskajā 

daļā 

aprēķinātā  

platība, 

ha 

1.  „Vecģērdēni”, Liepas pagasts, 

Priekuļu novads 

2,2 4,99 

2.  „Smiltenes iela 7”, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads 

0,2 0,4175 

3.  Alejas iela 12, Jāņmuiža, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

0,5 0,0884 

4.  Muižas iela 1A, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

2,12 0,7926 

5.  Izmēģinātāju iela 1G, Priekuļi, 

Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads 

1,7995 0,6432 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, 

Maija iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

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

4201. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas 

spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā.  
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39. 

Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā 

(ziņo: V.Ciguzis, izsakās: G.Sabulis, E.Latko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās 

komisijas priekšsēdētāja V.Ciguža informāciju par nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā. 

     Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un  pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, 

Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Veikt šādas izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

nolikumā:  

1.1. Sadaļā – 2. Administratīvās komisijas funkcijas, uzdevumi un kompetence:  

1.1.1. izslēgt apakšpunktus 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.16.; 

1.1.2. nomainīt numerāciju 2.1.5. uz 2.1.1.; 2.1.6. uz 2.1.2.; 2.1.7. uz 2.1.3.; 2.1.8. uz 

2.1.4.; 2.1.9. uz 2.1.5.; 2.1.10. uz 2.1.6.; 2.1.11. uz 2.1.7.; 2.1.12. uz 2.1.8.; 2.1.13. 

uz 2.1.9..; 2.1.14. uz 2.1.10.; 2.1.15. uz 2.1.11.; 

1.1.3. nomainīt 2.1.12. apakšpunktā vārdu „pilsētas” ar vārdu „novada”; 

1.1.4. papildināt ar 2.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.2.4. uzaicināt lieciniekus, ekspertus, tulkus piedalīties Administratīvās komisijas    

sēdēs, ja tas nepieciešams lietas izskatīšanā.”; 

1.2. Sadaļā – 3. Administratīvās komisijas struktūra un amatpersonu kompetence: 

1.2.1. izteikt 3.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

  „3.3.5. ar Priekuļu novada domes priekšsēdētāja pilnvarojumu pārstāv Administratīvo 

komisiju visās pašvaldības, valsts, tiesu un sabiedriskajās institūcijās;”; 

1.2.2.  izslēgt 3.3.11. apakšpunktā no teksta vārdus - „sēdes protokolu un”; 

1.2.3.  izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā:   

„3.4. Administratīvās komisijas sekretārs:  

3.4.1. saskaņojot ar Administratīvās komisijas priekšsēdētāju, nosaka Administratīvās 

komisijas sēdes darba kārtībā iekļaujamos jautājumus, 

3.4.2. sagatavo izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē administratīvo pārkāpumu 

lietas, kā arī pieaicina personas, kuru piedalīšanās Administratīvās komisijas 

sēdē ir nepieciešama, protokolē administratīvās komisijas sēdes, vai veic 

audioierakstus; 

3.4.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina informācijas ievadīšanu par 

piemērotajiem administratīvajiem sodiem un samaksātajiem naudas sodiem 

Latvijas Republikas Sodu reģistra Integrētajā Informācijas sistēmā; 

3.4.4. nodrošina administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai 

nosūtīšanu adresātiem, nodod izpildei lēmumus par administratīvo sodu 

uzlikšanu un kontrolē to pareizu un savlaicīgu izpildi; 

3.4.5. nodrošina iespēju administratīvajā procesā iesaistītajām personām iepazīties ar 

administratīvās lietas materiāliem; 

3.4.6. kārto Administratīvās komisijas lietvedību, veic administratīvo pārkāpumu lietu 

uzskaiti, organizē Administratīvās komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu 

Arhīvā;  

3.4.7. sagatavo Administratīvās komisijas darba pārskatus par izskatīto lietu skaitu, 

piemērotajiem sodiem, pārkāpuma veidiem, debitoriem; 

3.4.8. uzskaita Administratīvās komisijas darbinieku darba laiku.”. 
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1.3. Sadaļā – 4. Administratīvās komisijas darba tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms 

un darba organizācija: 

1.3.1. izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:  

   „4.3.  Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas  pēc nepieciešamības, bet ne retāk,  

kā to paredz normatīvie akti.”; 

1.3.2. izteikt 4.8.punktu šādā redakcijā:  

„4.8.  Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu adresātam paziņo tūlīt pēc lietas 

izskatīšanas un likumā noteiktajā termiņā izsniedz pret parakstu, pēc personas 

lūguma izsūta uz elektroniskā pasta adresi, vai izsūta pa pastu. Protokola 

sastādītājiem (pēc pieprasījuma) un pārējiem administratīvā pārkāpuma lietas 

dalībniekiem, ja tādi ir, paziņojumu, informējot par pieņemto lēmumu, nosūta pa 

pastu.”; 

1.3.3. izteikt 4.10.punktu šādā redakcijā:  

„4.10.   Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā.”. 

1.4. Sadaļā – 5. Pieņemto lēmumu izpilde, 5.3.punktu izteikt šādā redakcijā:  

„5.3.  Termiņā nesamaksāto administratīvo naudas sodu, kura apmērs ir virs 25 EUR, 

piedzen nododot piespiedu izpildei zvērinātam  tiesu izpildītājam.” 

 

 

40. 

Par nekustamā īpašuma – „Matīsi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas priekšsēdētāja F. Puņeiko informāciju  par  pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Matīsi”,  Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”,  izsoles noteikumu projektu. 

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

2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu „Par pašvaldības īpašuma „Matīsi”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.1, p.39) pašvaldības nekustamais īpašums  

„Matīsi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, nodots atsavināšanai izsolē, 

izstrādājot un apstiprinot izsoles noteikumus. 

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

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

mantas atsavināšanas likuma” 10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Matīsi”. Veselavas 

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

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

izsoles komisijas priekšsēdētājs F.Puņeiko. 
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41. 

Par biedrības „Latvijas paraplanierisma federācija” iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: G.Zicāns) 

 

 Dome izskata biedrības „Latvijas paraplanierisma federācija”  2017.gada 20.marta 

iesniegumu par atļaujas saņemšanu publiska pasākuma - Atvērtās sacensības Ziemeļeiropas un 

Austrumeiropas valstu kausa „BRILJANTA KĀJA” pirmā posma piezemēšanās precizitātē ar 

paraplānu rīkošanu Priekuļu novadā 2017.gada 8., 9.aprīlī. Rezerves datumi, ja laika apstākļu dēļ 

sacensības nevar notikt aprīlī – 20. un 21.maijs. 

Novada domes konstatē:  

1. Pasākuma organizators ir biedrība „Latvijas paraplanierisma federācija”, reģ. 

Nr.40008062282, juridiskā adrese Augusta Deglava iela 126-45, Rīga, LV-1082.  

2. Par tehnisko drošību atbildīgā persona ir Mihails Vavilovs, dzīvesvietas „adrese” 

3. Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona ir Dzintars Reiniks, dzīvesvietas 

„adrese”.  

4. Kārtības uzturētājs ir Mihails Vavilovs, dzīvesvietas „adrese”.  

5. Pasākumu norises vieta ir Jāņmuižas ceļš uz angāriem vai rezerves variants vēja 

virziena dēļ – vecais lidlauks, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskās izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7. 

pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, 

Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars 

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

nolemj: 
1. Izsniegt atļauju biedrībai „Latvijas paraplanierisma federācija”, reģistrācijas 

Nr.4008082282, publisku pasākuma -  Atvērtās sacensības Ziemeļeiropas un Austrumeiropas 

valstu kausa „BRILJANTA KĀJA” pirmā posma piezemēšanās precizitāte ar paraplānu 

rīkošanai Priekuļu novadā 2017.gada 8. un 9.aprīlī. Rezerves datumi, ja laika apstākļu dēļ 

sacensības nevar notikt aprīlī – 20. un 21.maijs. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

3. Lēmumu nosūtīt biedrībai „Latvijas paraplanierisma federācija” uz adresi -  Augusta 

Deglava iela 126-45, Rīga, LV-1082. 

 

 

42. 

Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas darbību 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas priekšsēdētājas 

Inita Jansones ziņojumu par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas darbību 2016.gadā. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Jansone atbild uz deputātu jautājumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta 

ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām ” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta 4.punktu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Pieņemt zināšanai Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas pārskata ziņojumu par 

2016.gadu. 

2. Pārskata ziņojumu publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājas lapā. 

 

43. 

Pārskata ziņojums par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas darbību 
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(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētājas 

Initas Jansones ziņojumu par Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas darbību 2016.gadā. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Jansone atbild uz deputātu jautājumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta 

ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām ” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta 4.punktu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido 

Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Pieņemt zināšanai Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas pārskata ziņojumu par 

2015.gadu. 

2. Pārskata ziņojumu publicēt Priekuļu novada pašvaldības mājas lapā. 

 

 

44. 

Informācija par dzīvokļiem, kur šobrīd dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: I.Rumba, G.Zicāns, M.Baltiņš, S.Orehova, J.Sukaruks, A.Tīdemanis, 

J.Levitass, M.Juzupa) 

 

 Dome uzklausa pašvaldības nodokļu speciālistes I.Eberhardes informāciju par dzīvokļu 

īpašumiem Priekuļu novadā, kuros šobrīd dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.  

Pašvaldībā ir 2286 dzīvokļi, no kuriem 281dzīvoklī nav deklarējusies neviena persona, 

tajā skaitā no šiem dzīvokļiem : 

 114  dzīvokļu īpašnieki dzīvesvietu deklarējuši citā novadā; 

 9 dzīvokļu īpašnieki iespējams mainījuši deklarēto dzīvesvietas adresi paaugstinātās 

nekustamā īpašuma nodokļa likmes dēļ citā novadā; 

 119 dzīvokļu īpašnieki dzīvesvietu deklarējuši Priekuļu novadā citā adresē; 

 39 dzīvokļiem īpašnieks ir pašvaldība, nav izīrēts vai izmanto citām vajadzībām. 

Šobrīd nav zināms, kāda turpmāk būs valdības nostāja nekustamā īpašuma nodokļa 

jautājumā. Kad valdība būs pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm un 

administrēšanu 2018.gadam, tad būtu lietderīgi vēlreiz izvērtēt situāciju Priekuļu novadā un 

lemt, vai ir lietderīgi novadā izmainīt nekustamā īpašuma nodokļa likmes un veikt kādas citas 

izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā. 

Speciālistam, kas darbojas ar personu reģistrāciju, regulāri jāanalizē un jākontrolē vai 

izmainās dzīvokļu un dzīvojamo māju skaits, kur nav neviens deklarēts 

Varbūt jāatrod kāda cita iespēja, lai veicinātu cilvēkus savu dzīvesvietu deklarēt Priekuļu 

novadā. 

Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 

 

 45. 

Par V.B. īres un komunālo pakalpojuma parādu   

 (ziņo: E.Šīrante, izsakās: G.Zicāns, J.Sukaruks, M.Baltiņš, J.Levitass, M.Juzupa) 
 

Priekuļu novada dome izskata V.B. deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 2017.gada 

4.janvāra iesniegumu (reģ. 05.01.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-8) par komunālo 

maksājumu parāda nokavējuma procentu neaprēķināšanu iepriekš īrētajam dzīvoklim „adrese”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta 27.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Dzēst maksājuma nokavējuma procentus V.B.  par iepriekš īrētā dzīvokļa „adrese”, 

parādu EUR 30.16 (trīsdesmit euro, 16 centi) apmērā. 

2. Turpmāk neaprēķināt komunālo maksājumu nokavējuma procentus V.B. par iepriekš 

īrēto dzīvokli „adrese”. 

3. Lēmumu izpildei uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai I.Rumbai. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājai E.Šīrantei.  

5. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

 

 

46. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lejas Ķikuri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

Ainavu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, 2017.gada 21.marta iesniegumu (reģ. 22.03.2017. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.647) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Lejas Ķikuri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), 

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

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdala 

neapbūvētu zemes vienību un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

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

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

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Oāzes”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 2.0ha, vairāk 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 „Lejas Ķikuri”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), sastāv no trīs zemes vienībām – („kadastra apzīmējumu”, „kadastra 

apzīmējumu” un Nr.1 zemes ierīcības projektā, ar „kadastra apzīmējumu”), pamatceltnes un 

piecām palīgceltnēm: 

3.1. atlikušo zemes vienību kopējā platība 57.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis no jauna izveidotajai zemes vienībai  ar „kadastra 

apzīmējumu” (Nr.1 zemes ierīcības projektā) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (0201); 

3.3. zemes lietošanas mērķi zemes vienībām ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra 

apzīmējumu” saglabājas nemainīgi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.19 uz trīs lapām. 

 

 

47. 

Par pašvaldībai piekritīgās  zemes nomas līgumu slēgšanu  

ar ēku (būvju) īpašniekiem vai  to mantiniekiem 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties  uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu un likuma “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,  

pašvaldībai piekrīt  apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru noslēdzami  zemes nomas līgumi ar  

personu, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās. 

Likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka  zemes lietotājam  piederošo 

ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums un tā nav iznomājama citai personai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta ceturto 

daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, 

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

1.  Iznomāt  sekojošas pašvaldībai  piekrītošās zemes ēku (būvju) īpašniekiem vai to 

mantiniekiem: 

1.1. „kadastra Nr.” , “Vecģerdēni”, Liepas pagasts, Priekuļu novads; 

1.2. „kadastra Nr.” , “Vecroči”, Liepas pagasts, Priekuļu novads; 

1.3. „kadastra Nr.” , “Raibači”, Liepas  pagasts, Priekuļu novads; 

1.4. „kadastra Nr.” , “Rogas”, Liepas pagasts, Priekuļu novads; 

1.5. „kadastra Nr.” , “Gārņi”, Liepas pagasts, Priekuļu novads; 

1.6. „kadastra Nr.” , “Hannas”, Liepas pagasts, Priekuļu novads; 

1.7. „kadastra Nr.” , “Vārpas”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads; 

1.8. „kadastra Nr.” , “Grantnieki”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads; 

1.9. „kadastra Nr.” , “Pagasta zeme”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads; 

1.10. „kadastra Nr.” , “Kalmes”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads; 

1.11. „kadastra Nr.” ,“Alejas iela 5”, Jāņmuiža, Priekuļu pag.,Priekuļu nov.; 

1.12. „kadastra Nr.” , “Alejas iela 19”, Jāņmuiža, Priekuļu pag.,Priekuļu nov.; 

1.13. „kadastra Nr.” , “Jāņkalna iela 14”, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov.; 

1.14. „kadastra Nr.” , “Krasta iela 2”, Jāņmuiža, Priekuļu pag.,Priekuļu nov.; 

1.15. „kadastra Nr.” , “Lejas Dankas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads-1/2; 

1.16. „kadastra Nr.” , “Meža iela 15”, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov.; 

1.17. „kadastra Nr.” , “Kalēji”, Dukuri, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads; 

1.18. „kadastra Nr.” , “Kalna Dukuri”, Dukuri, Priekuļu pag., Priekuļu nov.; 

1.19. „kadastra Nr.” , “Skundriņi I”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads; 

1.20. „kadastra Nr.” , “Vāveres iela 10”, Dukuri, Priekuļu pag., Priekuļu novads. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

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

projektus.  
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5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu  parakstīt zemes nomas līgums.  

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

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. Saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad 

tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

 

 

48. 

Par zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Gravnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par zemes vienības 

„Gravnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu” piekritību  

pašvaldībai. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piederība uz 1940.gada 21. jūliju nav 

noskaidrota; 

2. Zemes vienības platība ir 1.2685ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

3. Saskaņā ar Cēsu zonālā valsts arhīva izrakstu (13.08.2016., Nr.CZVA-6.2.4./14323), 

Veselavas pagasta padome 1999.gada 26.novembra sēdē (prot.Nr.34) ir pieņēmusi 

lēmumu par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, ,,Gravnieki”, 1.5ha platībā, 

piešķiršanu lietošanā D.L. un V.F.; 

4. Daiga Lutere un Viesturs Fūrmanis līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis 

zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku; 

5. Uz zemes vienības atrodas par pajām privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

„Gravnieki” Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām piekrīt 

un uz to vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kuras piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav 

konstatēta un uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar 

likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”, likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un 

zvejnieku kolhozu privatizāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Elija Latko, Gvido Sabulis, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Juris 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības D.L. un V.F., uz zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējumu”, ,,Gravnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, „Gravnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekrīt Priekuļu novada pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā: 

2.1. zemes vienības platība ir 1.2685ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

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

4201. 
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49. 

Informācija par pēdējā mēneša jaunumiem novadā, izpildvaras padarītiem un plānotiem 

darbiem, iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu  

(ziņo: M.Juzupa, F.Puņeiko) 

 

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

izpilddirektora Fjodora Puņeiko sniegto informāciju par pēdējā mēneša jaunumiem novadā, 

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

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

jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 

 

 

Sēdi beidz plkst.16.55. 

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 


