
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2014.gada 27.februārī          Nr.4 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

Darba kārtība: 

1. Ivetas Liepiņas iesnieguma izskatīšana par rakstiskas atļaujas sniegšanu amatpersonas 

amata savienošanai ar Priekuļu novada domes deputāta amatu.  

2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […].  

3. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

4. Zemnieku saimniecības „[…]” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

pašvaldību kongresa 26.plenārsēdē. 

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

7. Par satiksmes organizāciju Priekuļos Dārza un Mazā Dārza ielā. 

8. Par pakalpojumu maksas noteikšanu Priekuļu novadā. 

9. VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesnieguma izskatīšana. 

10. Par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam. 

11. Par mazo projektu konkursa „Mēs novadam” 2014.gada tēmas „Vide un kultūra” nolikuma 

apstiprināšanu. 

12. Par grozījumiem Kārtībā, kādā tiek piešķirtas naudas balvas Priekuļu vidusskolas 

izglītojamajiem. 

13. Par grozījumiem Stipendiju piešķiršanas kārtībā Priekuļu vidusskolas 10.-12.klašu 

izglītojamajiem. 

14. Par Priekuļu novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu. 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Beta’’, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu pārdodot izsolē. 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu pārdodot izsolē. 

17. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses precizēšanu. 

18. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu. 

19. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

20. […]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

21. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […].  

22. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […].  

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

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

25. Par atteikumu uzņemt  […]Palīdzības reģistrā. 

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

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

29. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. 

30. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. 

31. Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes projekta iesniegumu ”Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādē, 

Priekuļu novadā”. 

32. Par jauna nosaukuma – Autoceļš P30 Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

33. Par jauna nosaukuma – Liepu iela 2, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu. 

34. Par jauna nosaukuma – „Vēja Vītoli”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

35. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 13.p), par zemes 

gabala ar kad.apz.[…] piekritību valstij, atzīšanu par spēku zaudējušu. 

36. Par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 11.p), par zemes 

gabala ar kad.apz.[…] piekritību valstij, atzīšanu par spēku zaudējušu. 

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

novadā. 

38. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam […], Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Iveta 

Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks,  Elija Latko Māris Baltiņš. 

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ainārs Amantovs  –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Ineta Eberharde  –galvenā nodokļu speciāliste; 

Inita Jansone   –juriste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Liene Vecgaile  –Bērnu un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja. 

 

Nepiedalā: 

Dace Kalniņa – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

39. Cēsu pilsētas sporta skolas iesnieguma izskatīšana. 

40. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […].  

41. […]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

42. Par jauna nosaukuma – „Lejassiliņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 
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43. Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 21.p), par zemes gabala 

ar kad.apz.[…] piekritību valstij, atzīšanu par spēku zaudējušu, un zemes gabala piekritību 

pašvaldībai. 

44. Par Priekuļu novada pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu SIA „ZAAO” akcionāru sapulcē. 

45. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu. 

46. Par nekustamā īpašuma […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46.punktu. 

 

1.  
Ivetas Liepiņas iesnieguma izskatīšana par rakstiskas atļaujas sniegšanu amatpersonas 

amata savienošanai ar Priekuļu novada domes deputāta amatu 

(ziņo: M.Juzupa) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Ivetas Liepiņas 2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. 

20.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-114) par rakstiskas atļaujas sniegšanu Veselavas 

pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata savienošanu ar Priekuļu novada domes deputāta 

amatu. 

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

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu, atklāti balsojot, PAR -14 

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

Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Iveta Liepiņa balsojumā 

nepiedalās, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Sniegt rakstisku atļauju Ivetai Liepiņai savienot Veselavas pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas amatu ar Priekuļu novada domes deputāta amatu. 

2. I.Liepiņai atturēties no balsojumiem domes lēmumu pieņemšanā, ja tie var radīt 

interešu konfliktu amatpersonas darbībā. 

 

2.  
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata […] 2013.gada 3.decembra iesniegumu (Reģ. 03.12.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. R- 912) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], 

personas kods […], […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

pirmo, otro, trešo, 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 -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

3.  
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņo: I.Eberharde) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no […]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no […](personas kods […]) nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi parādu EUR 127,13, nokavējuma naudu EUR 24,94, pavisam kopā 

EUR 152,07 (viens simts piecdesmit divi euro 7 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums-izpildrīkojums pielikumā Nr.2 uz divām lapām. 

 

4.  
Zemnieku saimniecības „[…]” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: I.Jansone, A.Amantovs, V.Dambe, J.Sukaruks, G.Zicāns, M.Baltiņš, 

G.Sabulis, M.Juzupa) 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības „[…]”, reģ.Nr.[…] 2014.gada 

13.februāra iesniegumu (reģ.13.02.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-97) par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

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 valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „[…]”, juridiskā adrese - […], Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads, zemes vienību ar kadastra nr. […]  3.47 ha platībā  

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gads. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

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

 

 

 

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

reģionālo pašvaldību kongresa 26.plenārsēdē 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: M.Baltiņš, G.Zicāns, M.Juzupa) 

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

pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikuma (apstiprināts 

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

Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada 16.septembra domes lēmumu Nr.11 „Par Latvijas 

pašvaldību delegāciju Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā (CLRAE)” un Latvijas 

Pašvaldību savienības 2014.gada 27.janvāra vēstuli Nr.0120140403/A350 (reģ.27.01.2014. 

Priekuļu novada pašvaldība ar Nr.160), atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

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

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

un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) 26.plenārsēdē Strasbūrā Francijā no 2014.gada 

24.marta līdz 2014.gada 28.martam ieskaitot.  

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

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

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

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

likmes.  

 

6.  

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2014.gada 27.februāra 

iesniegumu (reģ. 27.02.2014.  Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-133) par atvaļinājuma 

piešķiršanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības 

domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma (apstiprināts Priekuļu 

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

11.2.punkta 11.2.1.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

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

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai papildatvaļinājumu 10 

(desmit) kalendārās dienas no 2014.gada 31.marta līdz 2014.gada 4.aprīli ieskaitot un no 

2014.gada 28.aprīļa līdz 2014.gada 6.maijam ieskaitot par periodu no 2012.gada 2.jūlija līdz 

2013.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.  
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7.  

Par satiksmes organizāciju Priekuļos Dārza un Mazā Dārza ielā 

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

Dome iepazīstas ar ceļu meistara Jāņa Blašķa 2014.gada 14.februāra iesniegumu (reģ. 

14.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.301) par kustības drošības uzlabošanu pie Priekuļu 

vidusskolas.  

           Deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs V.Dambe informē, ka minētais 

iesniegums izskatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē. Dārza un Mazās Dārza ielas krustojumā 

bieži veidojas avārijas situācijas, tādēļ priekšlikums izveidot vienvirziena kustību Mazā Dārza 

ielā un Dārza ielas posmā gar vidusskolu. 

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta 

Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Ar 2014.gada 1.jūniju mainīt satiksmes organizāciju Mazā Dārza ielā un Dārza ielā, 

nosakot vienvirziena transporta kustību:  

1.1. Dārza ielā no krustojuma ar Mazo Dārza ielu uz Cēsu prospekta pusi – līdz 

iebrauktuvei stāvlaukumā; 

1.2. Mazā Dārza ielā no Cēsu prospekta līdz Dārza ielai. 

2. Mēnesi iepriekš informēt iedzīvotājus par izmaiņām satiksmes organizācijā, ievietojot 

paziņojumus interneta mājas lapā, informatīvajā izdevumā „Priekuļu novada vēstis” un 

informācijas stendos. 

3. Satiksmes drošības nodrošināšanai risināt jautājumu par divu pārvietojamo 

ātrumierobežojošo iekārtu iegādi izvietošanai pēc vajadzības Priekuļu ciema teritorijā. 

 

8.  

Par pakalpojumu maksas noteikšanu Priekuļu novadā 

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

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada domes deputāta, Tautsaimniecības 

komitejas priekšsēdētāja V.Dambes informāciju par nepieciešamību noteikt pakalpojuma maksu 

par iekrāvēja izmantošanu, kanalizācijas izvešanu un zālāju pļaušanu.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra 

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

Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj:  

 Noteikt maksu par šādiem pakalpojumiem Priekuļu novadā, bez pievienotās vērtības 

nodokļa: 

1. zālāju pļaušana ar zāles pļāvēju KIOTI CK3 – EUR 0.027 par vienu kvadrātmetru; 

2. zāles pļaušana ar trimeri – EUR 11.07 par vienu stundu; 

3. zāles pļaušana ar traktoru Valtra, Belarus par 1 ha EUR 36.74; 

4. kanalizācijas izvešana ar hidrodinamiskās automašīnas M 1217 EUR 21.19 par vienu 

mucu (5 m
3
); 

5. hidrodinamiskās automašīnas M1217 izmantošana EUR 82.88 par vienu stundu; 

6. kanalizācijas izvešana juridiskām personām ārpus Priekuļu ciema robežām EUR 3.20 

par vienu kilometru; 
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7. iekrāvēja DEM 114.3T izmantošana –EUR 29.41 par vienu stundu. 

 

9.  
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: V.Dambe) 

          Dome izskata VAS „Valsts nekustamo īpašumi” 2014.gada 3.februāra vēstuli Nr.8-2/1585 

(reģ. 05.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.237) ar lūgumu neapbūvēto zemesgabalu Kalna 

ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kad. apzīmējums […], platība 0.3724 ha, 

pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā pašvaldības funkciju veikšanai.  

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kalna ielā 3, Priekuļos (kad. apzīmējums […]), 

kas sastāv no zemesgabala ar kad. apzīmējumu […], 2013.gada 5.novembrī nostiprinātas 

Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[…] uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas 

personā.  

Zemesgabals atrodas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 42.pantu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 

20.februāra (protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters 

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

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

           Piekrist bez atlīdzības pārņemt no VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošo 

nekustamo īpašumu Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

 

10.  
Par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: M.Juzupa) 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšana ir noteikta kā pašvaldības autonomā funkcija. Savukārt 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas pirmais punkts paredz, ka pašvaldība 

organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā 

administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus.  

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam 

(http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4276) 2.2.1.punktā ir paredzēts, ka pašvaldības, kuras 

ietilpst attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, savstarpēji sadarbojoties, var organizēt 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi savam atkritumu 

apsaimniekošanas reģionam. Lai arī atbilstošie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, 

kas precizētu reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes un apstiprināšanas 

procedūru, nav stājušies spēkā (likuma 9.pants paredz, ka atkritumu apsaimniekošanas 

reģionālos valsts plānus apstiprina Ministru kabinets ar rīkojumu), tomēr tas nevar būt šķērslis 

pašvaldībām katrai atsevišķi vai kopīgi konkrētā reģionā izstrādāt politikas plānošanas 

dokumentu atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam. Šāda iespēja tiešā veidā ir norādīta 

arī Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam 2.2.1.punktā. 

SIA „ZAAO”, kas ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā un citos 

reģionos ietilpstošo pašvaldību kapitālsabiedrība un atbildīga par pašvaldību funkciju izpildi 

atkritumu apsaimniekošanas jomā, un kuras dalībniece ir arī Priekuļu novada pašvaldība, ir 

veikusi Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādi 

un 2014.gada 14.janvāra vēstulē Nr.5-4/12 aicinājusi pašvaldību apstiprināt sagatavoto plāna 

projektu.  

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4276
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Iepazīstoties ar plāna projektu un to pavadošajiem dokumentiem pašvaldība konstatē, ka 

tas ir izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka politikas plānošanas sagatavošanas 

un apspriešanas kārtību. Plāna izstrāde ir veikta saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu 

un tam pakārtotajiem Ministru kabineta noteikumiem. Lai norādītais plāns kā politikas 

plānošanas dokuments iegūtu saistošu spēku Priekuļu novada pašvaldības teritorijā, plāns 

jāapstiprina pašvaldības domē ar rīkojumu. 

 

 Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 

ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 7. un 17.punktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra 

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

Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

1. Apstiprināt Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-

2020.gadam (turpmāk – plāns) attiecībā uz Priekuļu novada pašvaldības teritoriju. 

2. Noteikt, ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga SIA „ZAAO”, VRN 

44103015509. 

3. SIA „ZAAO” sagatavot un SIA „ZAAO” valdes priekšsēdētājam iesniegt noteiktā 

kārtībā pašvaldībā informatīvu ziņojumu: 

3.1. par plāna izpildi 2014. un 2015.gadā – līdz 2016.gada 1.jūlijam; 

3.2. par plāna izpildi 2016., 2017. un 2018.gadā – līdz 2019.gada 1.jūlijam; 

3.3. par plāna izpildi 2019. un 2020.gadā – līdz 2021.gada 1.jūlijam. 

 

11.  

Par mazo projektu konkursa „Mēs novadam” 2014.gada tēmas „Vide un kultūra” 

nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: V.Dambe) 

 Dome izskata jautājumu par mazo projektu konkursa „Mēs novadam” 2014.gada tēmas 

„Vide un kultūra” nolikuma apstiprināšanu. 

Deputāts, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs V.Dambe informē, ka 

Tautsaimniecības komitejas sēdē atbalstīts deputātes D.Kalniņas iesniegtais mazo projektu 

konkursa „Mēs novadam” 2014.gada tēmas „Vide un kultūra” nolikums, kura kopējais 

finansējums 3557.18 EUR un vienam projektam no 70 līdz 700 EUR. 

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

21.panta 27.punktu, 41.panta 2.punktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2014.gada 20.februāra (protokols Nr.7)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

Apstiprināt mazo projektu konkursa „Mēs novadam” 2014.gada tēmas: „Vide un kultūra” 

nolikumu. (Nolikums pielikumā). 
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12.  

Par grozījumiem kārtībā, kādā tiek piešķirtas naudas balvas Priekuļu vidusskolas 

izglītojamajiem 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: G.Zicāns, I.Liepiņa, J.Sukaruks, S.Orehova, M.Juzupa) 

Dome izskata Priekuļu vidusskolas 2014.gada 17.janvāra vēstuli Nr.01.-1/16 (reģ. 

20.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.101) ar lūgumu veikt izmaiņas Priekuļu pagasta 

padomes 2008.gada 28.februāra sēdē apstiprinātajā (protokols Nr.3, p.10) Kārtībā, kādā tiek 

piešķirtas naudas balvas Priekuļu vidusskolas izglītojamajiem. 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu un Priekuļu novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – 1 (Sarmīte Orehova), ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

 Izdarīt kārtībā, kādā tiek piešķirtas naudas balvas Priekuļu vidusskolas izglītojamiem 

(apstiprināta Priekuļu pagasta padomes sēdē 2008.gada 7.februārī, protokols Nr.3.p.10, ar 

grozījumiem, kuri veikti 2010.gada 20.maija sēdē (protokols Nr.9) šādus grozījumus: 

1. Svītrot 8.1.2.,  8.1.2.1. un 8.3.2.apakšpunktus. 

2. Izteikt 8.1.punktu šādā redakcijā: 

„8.1. 7.,8.,9., klašu izglītojamiem, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību 

gadā ir ne mazāks kā 8 balles:” 

3. Izteikt 8.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„8.1.1. 7.-9. klašu izglītojamiem naudas balva 22.00 EUR”. 

4. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:  

„8.2. 5.–6.klašu izglītojamiem, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību  

             gadā ir ne mazāk kā 8 balles dāvanu karte 15.00 EUR” 

5. Izteikt 8.3.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

    „8.3.1. vienam 7.-9. klašu izglītojamiem naudas balva 8.00 EUR” 

6. Izteikt 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„8.4. 1.–4.klašu izglītojamiem tiek segti 1 dienas ceļa izdevumi ekskursijai (213.00 

          EUR apmērā)”. 

7. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 

„10. Balvas apmēru 8.1.1., 8.2. un 8.3.1. punktos Priekuļu vidusskolas Pedagoģiskā 

Padome ir tiesīga mainīt, budžeta ietvaros.” 

 

13.  

Par grozījumiem Stipendiju piešķiršanas kārtībā Priekuļu vidusskolas 10.-12.klašu 

izglītojamajiem 

(ziņo: E.Stapulone) 

Dome izskata Priekuļu vidusskolas 2014.gada 16.janvāra vēstuli Nr.01.-1/15 (reģ. 

20.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.100) ar lūgumu veikt izmaiņas Priekuļu novada 

domes 2011.gada 15.septembra sēdē apstiprinātajā (protokols Nr.15, p.5) stipendiju piešķiršanas 

kārtībā Priekuļu vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem. 

Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu un Priekuļu novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 
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Izdarīt Stipendiju piešķiršanas kārtībā Priekuļu vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem 

(apstiprināta Priekuļu novada domes 2011.gada 15.septembra sēdē (protokols Nr.15, p.5)) šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt 9.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

„9.1. stipendija 15.00 EUR  mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums ir no   

         7,0 ballēm līdz 7.99 ballēm;”. 

2. Izteikt 9.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„9.2. stipendija 22.00 EUR mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums ir no 

         8,0 ballēm un augstāk.”. 

 

14.  
Par Priekuļu novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: L.Vecgaile) 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu. 

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

otrās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 41.panta 2.punktu un 

Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols 

Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

Apstiprināt Priekuļu novada Jauniešu domes nolikumu. (Nolikums pielikumā) 

 

15.  

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu pārdodot izsolē 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: G.Zicāns) 

Izskatījusi Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Rancāna 

ierosinājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu - ,,Beta”, kadastra Nr.[…], 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu, pārdodot izsolē 100% par EUR un izvērtējot klāt pievienotus dokumentus 

– 2014. gada 3. februāra auditorfirmas SIA „Invest-Rīga’Cēsis”,, , reģistrācijas Nr.LV 

44103018948, ,,Nekustamā īpašuma ,,Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, novērtējumu” par 

tirgus vērtības noteikšanu, kas tika veikta saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības pasūtījumu, uz 

12 (divpadsmit) lapām un kopā ar to pielikumā esošu materiālu uz 8 (astoņām) lapām; kā arī 

Priekuļu novada domes finanšu komitejas atzinumu un tautsaimniecības komitejas sagatavotus 

izskatīšanai domes sēdē materiālus,  

     Priekuļu novada dome konstatēja, ka: 

1. Nekustamais īpašums ,,Beta” sastāv no būves – garāžas ēka ar kopējo platību 

1408.4 m
2
 un zemes vienības (kadastra apzīmējums […]) 6725 m

2
 platībā, kas 

atrodas bijušās padomju armijas bāzes teritorijā Liepas pagastā un tika izmantota 

militārās tehnikas- autotransporta glabāšanai. Uzcelta 1975. gadā. 

2. Atsavināšanai paredzētā īpašuma novērtēšana ir veikta un auditorfirma SIA 

,,Invest-Rīga’Cēsis”  secināja, ka nekustamā īpašuma ,,Beta”  visvairāk iespējamā 

tirgus vērtība 2014. gada februārī ir EUR 22 000 ( divdesmit divi tūkstoši euro ). 

3. Nekustamu īpašumu nav ekonomiski lietderīgi (izdevīgi) un praktiski nav 

iespējams izmantot pēc tā projektētā pielietojuma pašvaldības funkciju pildīšanas 

vajadzībām sakarā ar tā konstruktīvām īpatnībām, atrašanos ārpus Liepas pagastā 

esošajām apdzīvotām vietām un tehnisko stāvokli, kā arī īpašuma uzturēšanas vai 
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nojaukšanas izdevumi nākotnē radīs neatgūstamus materiālos zaudējumus 

pašvaldības budžetam.   

4. Likumā ,,Par pašvaldībām” noteikto pašvaldībām funkciju realizēšanai 

nekustamais īpašums ,,Beta” Priekuļu novada pašvaldībai un tās iestādēm nav 

nepieciešams un tas nav iekļauts teritorijas plānojumā, tiesību aktos, attīstības 

plānošanas vai teritorijas izmantošanas plānojuma dokumentos kā īpašums 

(objekts), kas izmantojams pašvaldības funkciju pildīšanai vai tās nodrošināšanas 

vajadzībām. 

5. ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta pirmās daļas 

regulējums nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

6. Atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta otrās daļas 

un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas atsavināšanu 

var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu 

novada Liepas pagasta pārvaldes vadītājs ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu iesniedzot atsavināšanas ierosinājumu, kas arī tika iesniegts 

rakstiski. 

7. Tiesiska rakstura šķēršļi, kas varētu būt par pamatu nekustamā īpašuma 

atsavināšanas atteikumam, nav saskatāmi. 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu; 14.panta pirmās daļas 2) punktu; 

21.panta pirmās daļas 17) punktu un atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta pirmās un otrās daļas; 5.panta pirmās un piektās daļas un Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, Priekuļu 

novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.7), atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj:     

1. Atzīt, ka pašvaldības nekustamais īpašums ,,Beta”, kadastra Nr.[…], kas sastāv no 

garāžu ēkas ar apbūves laukumu 1537,7 m
2
; kopējo grīdu platību (saskaņā ar tehnisko 

inventarizāciju) 1408,4 m
2  

un zemes 0,6725 ha platībā, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, nav nepieciešams Priekuļu novada pašvaldībai un tās iestādēm savu funkciju 

realizēšanai un tas pakļauts atsavināšanai, pārdodot izsolē.  

2. Piekrist atsavināmā nekustamā īpašuma ,,Beta” (kadastra Nr.[…]) Liepas pagastā, 

Priekuļu novads, novērtējumam par tirgus vērtības noteikšanu EUR 22 000 (divdesmit divi 

tūkstoši euro) apmērā. 

3. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ,,Beta” (kadastra Nr.[…]) Liepas pagastā, 

Priekuļu novads,), pārdodot to 100% par EUR mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” regulējumam. Nekustamā īpašuma izsoles 

nosacītā cena EUR 22 000 (divdesmit divi tūkstoši euro). 

 

16.  

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu pārdodot izsolē 

(ziņo: A.Rancāns) 

Izskatījusi Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Rancāna 

ierosinājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu - ,,Sigma”, kadastra Nr.[…], 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas 
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atsavināšanas likumu, pārdodot izsolē 100% par EUR un izvērtējot klāt pievienotus dokumentus 

– 2014. gada 3. februāra auditorfirmas SIA „Invest-Rīga’Cēsis”,, , reģistrācijas Nr.LV 

44103018948, ,,Nekustamā īpašuma ,,Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, novērtējumu” 

par tirgus vērtības noteikšanu, kas tika veikta saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības 

pasūtījumu, uz 12 (divpadsmit) lapām un kopā ar to pielikumā esošu materiālu uz 9 (deviņām) 

lapām; kā arī Priekuļu novada domes finanšu komitejas atzinumu un tautsaimniecības komitejas 

sagatavotus izskatīšanai domes sēdē materiālus,  

    Priekuļu novada dome konstatēja, ka: 

1. Nekustamais īpašums ,,Sigma” sastāv no būves – garāžas ēka ar kopējo platību 

2741.9 m
2
 un zemes vienības (kadastra apzīmējums […]) 0,7552 ha platībā, kas 

atrodas bijušās padomju armijas bāzes teritorijā Liepas pagastā un tika izmantota 

militārās tehnikas- autotransporta glabāšanai. Uzcelta 1975. gadā. 

2. Atsavināšanai paredzētā īpašuma novērtēšana ir veikta un auditorfirma SIA 

,,Invest-Rīga’Cēsis”  secināja, ka nekustamā īpašuma ,,Sigma”  visvairāk 

iespējamā tirgus vērtība 2014. gada februārī ir EUR 31 000 ( trīsdesmit viens 

tūkstotis euro ). 

3. Nekustamu īpašumu nav ekonomiski lietderīgi (izdevīgi) un nav iespējams 

praktiski izmantot pēc tā projektētā pielietojuma pašvaldības funkciju pildīšanas 

vajadzībām sakarā ar tā konstruktīvām īpatnībām, atrašanos ārpus Liepas pagastā 

esošajām apdzīvotām vietām un tehnisko stāvokli, kā arī īpašuma uzturēšanas vai 

nojaukšanas izdevumi nākotnē radīs neatgūstamus materiālos zaudējumus 

pašvaldības budžetam.   

4. Likumā ,,Par pašvaldībām” noteikto pašvaldībām funkciju realizēšanai 

nekustamais īpašums ,,Sigma” Priekuļu novada pašvaldībai un tās iestādēm nav 

nepieciešams un tas nav iekļauts teritorijas plānojumā, tiesību aktos, attīstības 

plānošanas vai teritorijas izmantošanas plānojuma dokumentos kā īpašums 

(objekts), kas izmantojams pašvaldības funkciju pildīšanai vai tās nodrošināšanas 

vajadzībām. 

5. ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta pirmās daļas 

regulējums nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

6. Atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta otrās daļas 

un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas atsavināšanu 

var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu 

novada Liepas pagasta pārvaldes vadītājs ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu iesniedzot atsavināšanas ierosinājumu, kas arī tika iesniegts 

rakstiski. 

7. Tiesiska rakstura šķēršļi, kas varētu būt par pamatu nekustamā īpašuma 

atsavināšanas atteikumam, nav saskatāmi. 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu; 14.panta pirmās daļas 2) punktu; 

21.panta pirmās daļas 17) punktu, un atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta pirmās un otrās daļas; 5.panta pirmās un piektās daļas un Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, Priekuļu 

novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.7), atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj::     
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1.     Atzīt, ka pašvaldības nekustamais īpašums ,,Sigma”, kadastra Nr.[…], kas sastāv no 

garāžu ēkas ar apbūves laukumu 3008,7 m
2
; kopējo grīdu platību (saskaņā ar tehnisko 

inventarizāciju) 2741,9 m
2  

un zemes 0,7552 ha platībā, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 

pagastā, nav nepieciešams Priekuļu novada pašvaldībai un tās iestādēm savu funkciju 

realizēšanai un tas pakļauts atsavināšanai, pārdodot izsolē.  

2. Piekrist atsavināmā nekustamā īpašuma ,,Sigma” (kadastra Nr.[…]) Liepas pagastā, 

Priekuļu novads, novērtējumam par tirgus vērtības noteikšanu EUR 31 000 (trīsdesmit viens 

tūkstotis euro) apmērā. 

3. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ,,Sigma” (kadastra Nr.[…]) Liepas pagastā, 

Priekuļu novads, pārdodot to 100% par EUR mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, atbilstoši 

,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” regulējumam. Nekustamā īpašuma izsoles 

nosacītā cena EUR 31 000 (trīsdesmit viens tūkstotis euro). 

 

17.  

Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses precizēšanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nosaukuma apstiprināšanu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu […]un adreses precizēšanu uz zemes vienības esošai ēkai (būvei). 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts ,ka: 

1. Nekustamam īpašumam (kadastra numurs […]), sastāvošam no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu […], 706 kv.m platībā iepriekš ir apstiprināta adrese Dārza iela 

2, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads un nav apstiprināts nosaukums. 

2. Ar novada domes lēmumu (2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8) nekustamam 

īpašumam ar kadastra numuru […]apstiprināts jauns nosaukums – Gaujas iela, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.7) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru […]piešķirt nosaukumu „Depo”. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […]un būvei uz tās piešķirt adresi Gaujas iela 

1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

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

4201. 

 

18.  

Par  nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nosaukuma apstiprināšanu un adreses 

piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […]. 

  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka nekustamam īpašumam 

(kadastra numurs […]), sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu […], 1.3 ha 

platībā nav apstiprināts nosaukums un piešķirta adrese.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un 
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Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 20.februāra (protokols Nr.7) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru […]piešķirt nosaukumu „Garažu 

kooperatīvs Gauja”. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […]piešķirt adresi Gaujas iela 3, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

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

4201. 

 

19.  

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: J.Sukaruks, G.Zicāns, M.Juzupa) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[…]un platību 0.2660 ha sadalīšanu.  

 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts , ka: 

1. Zemes vienība, kadastra apzīmējums […], adrese Rūpnīcas iela 8A, Liepa, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads, platība 0.2660 ha, zemesgrāmatā nav reģistrēts. Uz zemes 

gabala atrodas zemesgrāmatā reģistrēta ēka ar kadastra apzīmējumu […], 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.[…], īpašnieks FIRMA  MADARA 89, SIA) un būve 

ar kadastra apzīmējumu […], kuras īpašuma tiesības nav noskaidrotas. 

2. Ar Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu (protokols Nr.7) zemes 

gabals ar kadastra apzīmējumu […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt 

pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

 Izvērtējot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 

saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 20.februāra 

(protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Sadalīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu […], adrese Rūpnīcas iela 8A, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, divās atsevišķās zemes vienībās saskaņā ar pievienoto pielikumu. 

2. Jaunizveidotai zemes vienībai un būvei ar kadastra apzīmējumu […], kuras īpašuma 

tiesības nav noskaidrotas, piešķirt adresi Rūpnīcas iela 8C, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads, noteikt platību 756 kv.m, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā. 

Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – inženiertehniskās 

apgādes tīklu un objektu apbūves zemes (kods-1201) un noteikt sekojošus apgrūtinājumus: visa 

teritorija-nacionālā parka neitrālās zonas teritorija un trīs metrus plata servitūta ceļa teritorija gar 

dalījuma līniju. 

3. Atdalīto zemes vienību reģistrēt jaunā nekustamā īpašumā. Jaunizveidotajam 

nekustamajam īpašumam noteikt nosaukumu „Rūpnīcas iela 8C”.  

4. Atlikušajai zemes vienībai un būvei ar kadastra apzīmējumu […]saglabāt adresi 

Rūpnīcas iela 8A, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, noteikt platību 1903 kv.m, vairāk vai 
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mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā. Paliekošajai zemes vienībai noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods-0801) un noteikt 

sekojošus apgrūtinājumus: visa teritorija-nacionālā parka neitrālās zonas teritorija un trīs metrus 

plata servitūta ceļa teritorija gar dalījuma līniju. 

5. Pēc zemes vienības sadalīšanas, ēkas (būves) īpašniekam FIRMA MADARA 89, SIA 

noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienību ar adresi Rūpnīcas iela 

8A, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

 

20.  

[…]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

  (ziņo: A.Rancāns, izsakās: S.Orehova) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], dzīvo […], Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, LV-4128, 2014.gada 20.februāra iesniegumu (reģ. 20.02.2014. Priekuļu novada 

Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.39/3-4) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.[…]un platību 2.6 ha, kas pirms atsavināšanas atradās 

[…]lietojumā, ar Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu (protokols Nr.7) ieskaitīts 

zemes rezerves fondā.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 20.februāra 

(protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt […], personas kods […], dzīvo […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.[…]un platību 2.6 ha Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu 0.5 %  apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4. Lēmumu nosūtīt […]uz adrese - […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128. 

 

21.  

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: M.Baltiņš) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar […], personas kods […], 2013.gada 14.oktobra 

iesniegumu (reģ.19.11.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-867) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot 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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par trīsistabu dzīvokļa 

[…], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 68,0 m
2
, kopējo platību 75,6 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. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz trīs lapām. 

22.  

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 10.februāra 

iesniegumu (reģ. 10.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.D-87) ar lūgumu sniegt palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 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 likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu, 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 -

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

Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

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

dzīvokļa, […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 31,3 m
2
, kopējo 

platību 52,2 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. Piekrist, ka […], personas kods […], un […], personas kods […], pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz trīs lapām. 

23.  

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2013.gada 1.oktobra iesniegumu 

(reģ. 03.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-739) 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., 15.2.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -

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

Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, 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.11.  
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2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], par vienistabas 

dzīvokļa […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 18,4 m
2
, kopējo 

platību 33,9 m
2 

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu 

laiku. 

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

līdzekļiem. 

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

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz trīs lapām. 

24.  

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: E.Latko, G.Zicāns) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 20.janvāra 

iesniegumu (reģ. 20.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-41) 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., 15.2.9.punktu, atklāti balsojot, PAR -

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

Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, 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.10.  

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

[…], Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 25,4 m
2
, kopējo platību 40,1 m

2 

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

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

līdzekļiem. 

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

[…], Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

25.  

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: L.Latko, M.Baltiņš) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar […], personas kods […], 2013.gada 14.novembra 

iesniegumu (reģ. 21.11.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-879) 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, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters 

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

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

26.  

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

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

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 12.februāra 

iesniegumu (reģ. 13.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-95) ar lūgumu sniegt palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību uz darba 

attiecību laiku. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar 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, likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu, 

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

risināšanā Priekuļu novadā” 17.1.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

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

dzīvokļa, […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 19,0 m
2
, kopējo 

platību 30,0 m
2
,
 
izīrēšanu uz darba attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem ar tiesībām 

prasīt līguma pagarināšanu. 

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

līdzekļiem. 

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

27.  

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, E.Latko, M.Baltiņš, E.Stapulone, A.Tīdemanis) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 14.janvāra 

iesniegumu (reģ. 16.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-30) 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” 24., 29., 30., 31.punktu, atklāti balsojot, PAR -

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

Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, 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.7. 

2. Lauzt 2012.gada 14.februāra dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], 

par divistabu dzīvokļa […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 27,2 

m
2
, kopējo platību 47,90 m

2  
izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no […], personas kods […], vārda uz […], 

personas kods […], par divistabu dzīvokļa […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar 

dzīvojamo platību 32,2 m
2
, kopējo platību 43,5 m

2  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt 

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

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

28.  

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, E.Latko, M.Baltiņš, E.Stapulone, A.Tīdemanis ) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 14.janvāra iesniegumu 

(reģ. 30.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-59) 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” 24., 29., 30., 31.punktu, atklāti balsojot, PAR -

10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

ATTURAS – 4 (Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Māris Baltiņš), Priekuļu 

novada dome nolemj: 

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

apmaiņas kārtā ar Nr.8. 

2. Lauzt 2012.gada 6.jūnija dzīvojamās telpas īres līgumu ar […], personas kods […], 

par divistabu dzīvokļa […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 31,3 

m
2
, kopējo platību 52,4 m

2 
izīrēšanu. 

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

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 27,2 m
2
, kopējo platību 47,90 

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 

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

29.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: S.Orehova, A.Capars, M.Baltiņš) 

 Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta – […], Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads, 2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. 17.02.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.S-100) ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.  

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, atklāti balsojot, PAR -14 

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

Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

1. Pagarināt ar […]noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvojamo telpu Priekuļu 

novada Veselavas pagastā, […]. 

2. Noteikt dzīvojamās telpas īres līguma termiņu – 2015.gada 1.marts. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz vienas lapas. 

 

30.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: M.Baltiņš, S.Orehova, A.Capars) 
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Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta – […], Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads, 2014.gada 11.februāra iesniegumu (reģ. 11.02.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr. S-92) ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.  

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, atklāti balsojot, PAR -14 

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

Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj:   

1. Pagarināt ar […]noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvojamo telpu Priekuļu 

novada Veselavas pagastā, […] 

2. Noteikt dzīvojamās telpas īres līguma termiņu – 2015.gada 1.marts. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz divām lapām. 

 

31.  
Par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes projekta iesniegumu ”Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādē, 

Priekuļu novadā” 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: A.Capars, V.Dambe, G.Sabulis) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes 

projekta iesniegumu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādē, Priekuļu novadā” 

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

14. un 15.pantu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iesniegt projekta iesniegumu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādē, Priekuļu novadā” (turpmāk – projekts) 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā KPFI 

finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” ceturtajā kārtā, kura kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 267 283,94 EUR 

(divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro un deviņdesmit četri euro 

centi), no kuriem 81 843,88 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit trīs euro un 

astoņdesmit astoņi euro centi) ir klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums un  

185 440,06 EUR (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit euro un seši euro 

centi) Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējums. 

2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldībai nodrošināt 

projekta līdzfinansējumu 185 440,06 EUR apmērā attiecināmo izmaksu segšanai no 2014. gada 

budžeta līdzekļiem. 

3. Priekuļu novada pašvaldība apliecina, ka Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādes 

ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai 

vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks 

demontēta. 

 

32.  

Par jauna nosaukuma – Autoceļš P30 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 



21 

 

Priekuļu novada dome izskata VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr.40003344207, 

2014.gada 29.janvāra iesniegumu Nr.4.9/368 (reģ. 03.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.210) par jauna nosaukuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētam nekustamam īpašumam „P30”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā ar 

kadastra Nr.[…].  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam „P30” Priekuļu novada, Veselavas pagastā ar kadastra Nr. 

[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Autoceļš P30”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nekustamajiem īpašumiem „Autoceļš P30”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods 1101. 

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

33.  

Par jauna nosaukuma – Liepu iela 2, Dukuros, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojoša […], Lapmežciema pagastā, Engures 

novadā, 2014.gada 21.februāra iesniegumu (reģ. 24.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.S-120) par jauna nosaukuma apstiprināšanu zemes gabalam ar kadastra Nr.[…], Dukuros, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, Dukuros ar kadastra 

Nr.[…], sastāvošam no zemes gabala (0,1162ha), apstiprināt jaunu nosaukumu Liepu iela 2, 

Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nekustamajam īpašumam Liepu iela 2, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, noteikt 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.15 uz vienas lapas. 

34.  

Par jauna nosaukuma – „Vēja Vītoli”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojoša […], Novosibirskā, Krievijā, kuru 

pamatojoties uz pilnvaru pārstāv […], dzīvo […], Rīgā, 2013.gada 27.decembra iesniegumu 
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(reģ.13.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-21) par jauna nosaukuma apstiprināšanu 

zemes gabalam ar kadastra Nr.[…], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Mārsnēnu pagastā ar kadastra Nr.[…], 

sastāvošam no zemes gabala (2,0ha), apstiprināt jaunu nosaukumu „Vēja Vītoli”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nekustamajiem īpašumiem „Vēja Vītoli”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, noteikt 

gabala lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101). 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.16 uz vienas lapas. 

35.  

Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 13.p), 

par zemes gabala ar kad.apz.[…] piekritību valstij, 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 Novada dome izskata […], dzīvo […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2014.gada 

10.februāra iesniegumu (reģ. 10.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-88) par Priekuļu 

novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 13.p), par zemes gabala ar kad.apz.[…] 

piekritību valstij, atzīšanu par spēku zaudējušu. 

 Novada dome konstatē, ka par nekustamo īpašumu […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, (kad.Nr.[…]), sastāvošu no zemes gabala, 2004.gada 22.decembrī […]ir noslēdzis 

līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, par zemes izpirkšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters 

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

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

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu 

(prot.Nr.7, 13.p), par zemes gabala ar kad.apz.[…] piekritību valstij. 

2. Lēmumu nosūtīt […], […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un VZD Vidzemes 

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

 

 

36.  

Par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 11.p), 

par zemes gabala ar kad.apz.[…] piekritību valstij, 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 Novada dome izskata […], dzīvo […], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

2014.gada 20.februāra iesniegumu (reģ. 20.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-117) 

par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 11.p), par zemes 

gabala ar kad.apz.[…]piekritību pašvaldībai, atzīšanu par spēku zaudējušu. 



23 

 

 Novada dome konstatē, ka par nekustamo īpašumu […], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), 1995.gada 18.maijā […]ir parakstījis līgumu ar Latvijas 

Hipotēku un zemes banku, par zemes izpirkšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters 

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

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

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Priekuļu pagastā un tās piekritību 

pašvaldībai” (prot.Nr.18, 11.p) 2.punktu, par zemes gabala ar kad.apz.[…]piekritību pašvaldībai.  

2. Lēmumu nosūtīt […], […], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un VZD 

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

   

37.  

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„[…]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

Priekuļu pagasta padome izskata […], personas kods […], dzīvojoša […], Līvos, 

Drabešu pagastā, Amatas novadā, LV-4101, 2014.gada 10.februāra iesniegumu (reģ. 10.02.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ā-84) par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

nekustamā īpašuma […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) 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, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no īpašuma neapbūvētu zemes gabalu 0.25ha 

platībā un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr.[…]atdalāmā zemes gabala platība 0.25ha un tas atrodas valsts 

autoceļa aizsargjoslā; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu abām zemes vienībām no esoša servitūta ceļa; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu „Dūjas”, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

2.6. zemes lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(0600). 

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

38.  

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„[…]”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 
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 Dome izskata […], juridiskā adrese […], Līvu ciemats, Cēsīs, 2014.gada 11.februāra 

iesniegumu (reģ. 18.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.313) par zemes ierīcības projekta 

nekustamajā īpašumā […], Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

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

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

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam […], Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), saskaņā ar kuru no īpašuma tiek atdalīts zemes gabals ar 

kafejnīcas ēku. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar zemes gabala Nr.2 apstiprināt nosaukumu „Pļavmalas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 0.3ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu 

apbūves zeme (0801). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes gabala, dzīvojamās mājas 

un divām palīgceltnēm uz tā, saglabāt nosaukumu „Pļaviņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

3.1. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas esošais nemainīgs. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.18 uz divām lapām. 

39.   

Cēsu pilsētas sporta skolas iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: I.Jansone, A.Capars, E.Latko, G.Sabulis, V.Dambe, M.Baltiņš, 

A.Tīdemanis, M.Juzupa ) 

          Dome izskata Cēsu pilsētas sporta skolas 2014.gada 31.janvāra vēstule Nr.1-12/13 (reģ. 

03.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.203) par iespēju pašvaldības budžeta ietvaros rast 

papildus finansējumu Priekuļu novada treneru darba samaksai.  

Deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Stapulone informē, ka 

Cēsu pilsētas sporta skola lūdz palielināt Priekuļu novada treneru atalgojumu par 10% un 

trenerei Anželai Bricei noteikt piemaksu 8% apmērā, jo Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros 

iegūta 3.kvalitātes pakāpe.  Kā pamatojums minēti Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija 

noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kuri nosaka darba algas palielināšanu 

pedagogiem, bet ne pašnodarbinātajiem, jo treneri nav pedagogi - ar viņiem ir noslēgts līgums 

par pakalpojumu sniegšanu. Nav skaidra aprēķina metodika, tāpēc martā tiks veikta izpēte, būs 

aprēķini un varēs izvērtēt labāko sadarbības formu. 

        V.Dambe ir pret pakalpojuma līguma slēgšanu, kamēr nav skaidri nosacījumi. 

Deputāti A.Capars  un E.Latko ierosina līgumus noslēgt līdz 31.martam saskaņā ar 

iepriekš pieņemtajiem nosacījumiem. 

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

Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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Par treneru sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gada janvāra, februāra un marta mēnešos 

samaksu veikt saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem nosacījumiem. 

 

40.  
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu […] 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: A.Rancāns, J.Sukaruks, M.Baltiņš, E.Stapulone, E.Latko) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 19.februāra 

iesniegumu (reģ. 20.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-116) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot dzīvojamo platību Priekuļu novadā Mārsnēnu 

pagastā […].  

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, 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 -10 (Elīna Stapulone, Gvido  Sabulis, Iveta 

Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 4 (Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Elija Latko, Māra Juzupa), Priekuļu novada dome nolemj: 

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

[…], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 52,0 m
2
, kopējo platību 59,6 m

2
,
  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.19 uz divām lapām. 

41.  

[…]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: G.Zicāns, G.Sabulis) 

Priekuļu novada dome izskata […]2014.gada 20.februāra iesniegumu (reģ.20.02.2013. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-115) par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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 valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt […], deklarētā dzīvesvieta […], Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 

zemes vienību ar kadastra nr. […]0.35 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 1 gads. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.20 uz vienas lapas. 

42.  
Par jauna nosaukuma – „Lejassiliņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: M.Baltiņš, V.Dambe) 
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Priekuļu novada dome izskata z/s „Jaunsiliņi” reģistrācijas Nr.44101011678, Kauguru 

pagasts, Beverīnas novads, kuru pārstāv pārvaldnieks […], personas kods […], 2014.gada 

24.janvāra iesniegumu (reģ. 27.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.157) par jauna 

nosaukuma apstiprināšanu būvēm ar kadastra apz. Nr.[…]un Nr.[…], īpašumā […] Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam Priekuļu novada, Mārsnēnu pagasta […], sastāvošam no 2 

būvēm ar kadastra apz. Nr.[…]un Nr.[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Lejassiliņi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.21 uz vienas lapas. 

43.  
Par Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 21.p), 

par zemes gabala ar kad.apz.[…] piekritību valstij, 

atzīšanu par spēku zaudējušu, un zemes gabala piekritību pašvaldībai 

(ziņo: Z.Butāns) 

Novada dome izskata […], dzīvo […], Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 2014.gada 

27.janvāra iesniegumu (reģ. 27.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar.Nr.Z-52) par Priekuļu 

novada domes 2013.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.7, 21.p), par zemes gabala ar 

kad.apz.[…]piekritību valstij, atzīšanu par spēku zaudējušu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 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” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra 

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

Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 23.maija lēmumu 

(prot.Nr.7, 21.p), par zemes gabala ar kad.apz.[…]piekritību valstij. 

2. Izbeigt zemes lietošanas tiesības […], uz zemes vienību ar kad.apz. […]Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā 

3. Zemes vienība kad.apz. […]Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekrīt pašvaldībai un 

uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

4. […]iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tā lietošanā bijušo zemes vienību ar kad.apz. 

[…]. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.22 uz divām lapām. 

44.  
Par Priekuļu novada pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu SIA „ZAAO” akcionāru sapulcē  

(ziņo: M.Juzupa) 

Priekuļu novada dome izskata SIA „ZAAO” 2014.gada 26.februāra vēstuli Nr.5-4/51 

(reģ.26.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. 378 par dalībnieku sapulces sasaukšanu.  
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Sakarā ar Priekuļu novada domes priekšsēdētājas Māras Juzupas dalību Eiropas Vietējo 

un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) 26.plenārsēdē Strasbūrā Francijā no 2014.gada 

24.marta līdz 2014.gada 28.martam ieskaitot un saskaņā ar Komerclikuma 212.panta trešo daļu, 

atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Aivars Tīdemanis), 

Priekuļu novada dome nolemj: 

Pilnvarot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru TĪDEMANI, personas 

kods […], pārstāvēt Priekuļu novada pašvaldību SIA „ZAAO” dalībnieku sapulcē 2014.gada 

28.martā Pārgaujas novada Raiskuma pagasta Auciema muižā. 

 

45.  
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: A.Amantovs, E.Latko, A.Kalnietis, G.Zicāns, M.Juzupa) 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta – […], Veselavas pagasts, 

Priekuļu novads, iesniegumu (reģ. 06.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-80) ar 

lūgumu risināt jautājumu par meitas […]izglītības nodrošināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

15.panta 4., 7. un 23.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par iedzīvotāju 

izglītību, nodrošināt sociālo palīdzību un īstenot bērnu tiesību aizsardzību, 21.panta 27.punktu, 

kas nosaka domes kompetenci lēmumu pieņemšanai, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11.panta 

pirmo daļu, kas nosaka bērna tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra spējām, un 

likuma 66.panta otro daļu, kas nosaka pašvaldības kompetenci bērnu tiesību aizsardzībā, tajā 

skaitā nodrošina bērna tiesības iegūt izglītību,  Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumu 

Nr. 2 „Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 24. punktu, 

kas nosaka, ka neizvērtējot personas vai ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus, vienreizēju 

pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt 

savas pamatvajadzības, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Piešķirt […], deklarētā dzīvesvieta – […], vienreizēju pabalstu [….], lai nodrošinātu 

meitas […]tiesības iegūt pamatizglītību. 

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

46.  
Par nekustamā īpašuma „[…]”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], dzīvojoša […], Kauguru pagastā, 

Beverīnas novadā, 2014.gada 26.februāra iesniegumu (reģ.26.02.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.C-130) par nekustamā īpašuma […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 



28 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā (kad.Nr.[…]) 

vienu nekustamo īpašumu, sastāvošu no atsevišķiem zemes gabaliem ar kad.apz. […], […], 

[…]35.44ha kopplatībā un otru nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala ar kad.apz.[…] 

10.9ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no trīs zemes gabaliem ar 

kad.apz. […], […], […], apstiprināt jaunu nosaukumu „Parka Cīruļi”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā: 

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 35.44ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi, atbilstoši ar zemes robežu 

plānos un zemesgrāmatu apliecībā minētajiem; 

2.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zemes gabaliem ar kad.apz. […], […] zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) un mežsaimniecības 

zeme (0201), zemes gabalam ar kad.apz. […]mežsaimniecības zeme (0201). 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes gabala ar kad.apz. 

[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Aijas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes gabalu kopējā platība – 10.9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

3.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi, atbilstoši ar zemes robežu plāna 

un zemesgrāmatu apliecībā minētajiem; 

3.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0201). 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no 4 atsevišķiem zemes gabaliem 

(kad.apz. […], […], […], […]), saglabājas nosaukums  […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

4.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 43.1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

4.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi, atbilstoši ar zemes robežu 

plānos un zemesgrāmatu apliecībā minētajiem; 

4.3. noteikt zemes lietošanas mērķi – zemes gabaliem ar kad.apz. […]un […] zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101), zemes gabaliem ar 

kad.apz. […]un […]zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(0101) un mežsaimniecības zeme (0201). 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.24 uz divām lapām. 

 

 

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

 

Sēdi beidz plkst.18.15  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


