
 
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 

 

2016.gada 28.aprīlī          Nr.4 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par biedrības  „Drošas Inovācijas” iesnieguma izskatīšanu.   

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu. 

3. Par Priekuļu novada pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas nolikuma apstiprināšanu. 

4. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā. 

5. A.K. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

6. Zemnieku saimniecības „Jaunakmeņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu.  

7. Zemnieku saimniecības „Caunītes” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu.  

8. Zemnieku saimniecības „Caunītes” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu.  

9. Dz.E. iesnieguma izskatīšana par zemes nomu. 

10. SIA „Centromex” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

11. L.B. iesnieguma izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonei iegādāties zemi.  

12. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā (prot.Nr.2, 43.p.).  

13. Par nekustamā īpašuma „Rozes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Grišļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

15. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kalna Dankas”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

16. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lēči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu.   

17. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.   

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Muldas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Vārpiņas” un „Vecklabi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.   

20. Par pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 412 nodošanu izsolei. 

21. Par traktora T40 nodošanu izsolei. 

22. Par atbalstu dalībai Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā “Sporto visa klase” 

2016./2017.mācību gadā. 

mailto:dome@priekulunovads.lv


2 

 

23. Par dalību biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.1.Rīcībā -

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana. 

24. Par Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikuma apstiprināšanu. 

25. Par finansiālu atbalstu projektam „Multifunkcionāla strītbola laukuma izveide Jāņmuižas 

ciemā”. 

26. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu L.M.  

27. Par atteikumu uzņemt K.L. Palīdzības reģistrā. 

28. Par atteikumu uzņemt Ņ.Ļ. Palīdzības reģistrā. 

29. Par atteikumu uzņemt L.K. Palīdzības reģistrā. 

30. Par atteikumu uzņemt K.K. Palīdzības reģistrā.  

31. Par ikmēnesā pabalsta piešķiršanu I.V. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane 

 

Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, 

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

Māris Baltiņš.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Ralfs Saļmo   – izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone   – juriste; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs. 

 

Nepiedalās:  

Elija Latko  –komandējumā; 

Dita Sloka                   –konferencē; 

Gvido Sabulis   –slimības dēļ. 

 

Uzaicināts: 

Juris Čeičs – biedrības „Drošas inovācijas” valdes loceklis. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

32. Par  finansiālu atbalstu  V.S. 

33. Par līdzekļu piešķiršanu jaunas automašīnas iegādei. 

34. Par finansiālu atbalstu bērnu ar īpašām vajadzībām rotaļlaukuma izbūvei. 

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

36. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

37. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

38. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

39. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.17, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

40. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.22, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

41. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.24, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 
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42. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

43. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.28, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

44. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.30, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

45. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.36, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

46. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

47. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.39, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

48. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.49, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

49. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.51, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

50. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.54, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

51. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.56, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

52. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.61, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

pašvaldībai. 

53. Par zemes vienības ar „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējumu” 

piekritību pašvaldībai. 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 

45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52 un 53. darba kārtības jautājumu. 

 

1. 

Par biedrības „Drošas inovācijas” iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: J.Levitass, J.Čeičs, izsakās: J.Mičulis, D.Kalniņa) 

 

Dome uzklausa biedrības „Drošas inovācijas” valdes locekļa Jura Čeiča informāciju par 

ieceri iesniegt projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākuma „Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” un 2016.gadā realizēt apjomīgu sabiedriskā labuma projektu uz  

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās zemes pie Niniera ezera.  Projekta ietvaros plānots 

izveidot aktīvās atpūtas dabas takas, kas paredzētas gan jauniešiem, gan bērniem. Aktīvās dabas 

takas ietvers dažādu šķēršļu un elementu izveidi no virvēm, zemajām platformām pie un ap 

kokiem, nobraucienu, kāpšanas elementiem, kurus plānots uzstādīt drošā augstumā, lai nav 

jāizmanto papildus drošības līdzekļi. Niniera ezera piekrastes apmeklētājiem dabas taka būs 

pieejama bez maksas. Maksimālā projekta realizācijas summa EUR 25000.00. Šobrīd notiek 

priekšdarbi cenu aptaujas organizēšanai, tiek izstrādāts nolikums, vērtēšanas kritēriji un tehniskā 

specifikācija. Lūdz rast iespēju piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta 

realizācijas izmaksām, t.i. EUR 2500,00.  

Deputāti izsaka viedokli par projektu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 20.aprīļa (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR 
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-11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Atbalstīt biedrības „Drošas inovācijas” dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzfinansējumu no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

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

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

(ziņo: M.Juzupa) 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un 

gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu 

„Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī” un Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2016.gada 25.aprīļa (protokols Nr.5)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 

Bilances aktīvi 31.12.2015.    EUR 22 499 961 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  EUR      (641 962) 

 
3. 

Par Priekuļu novada pašvaldības komunālās saimniecības nodaļas nolikuma 

apstiprināšanu 

(ziņo: R.Saļmo, izsakās: I.Jansone, J.Levitass, M.Juzupa) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības komunālās saimniecības 

nodaļas nolikuma projektu. 

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

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

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības komunālās saimniecības nodaļas nolikumu. 

(Nolikums pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.aprīļa Priekuļu novada pašvaldības domes 

sēdē apstiprināto Priekuļu novada pašvaldības komunālās saimniecības nolikumu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

4. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

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

Priekuļu novada dome uzklausa domes izpilddirektora vietnieka R.Saļmo  informāciju 

par nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2016.gada 1.maiju  izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas 

katalogā (apstiprināts 28.12.2015. domes sēdē (protokols Nr.16, p.11) šādas izmaiņas:  
 

Nr. 

p.k. Iestāde 

 

Struktūr-

vienība 

 

Amata nosaukums 

 

Saime (apakšsaime), 

līmenis, mēnešalgu grupa 

 

Vienādo 

amatu 

skaits 

Maksi-

mālā 

mēneš-

alga 

euro 

svītrot 

 Komunālās 

saimniecības 

nodaļa 

apkure Siltumenerģijas 

un 

siltumtehnikas 

inženieris 

20.Inženiertehniskie 

darbi (II) 9.mēnešalgu 

grupa 

1 1190 

iekļaut  

 Komunālās 

saimniecības 

nodaļa 

apkure Siltumenerģijas 

un 

siltumtehnikas 

inženieris 

3.Apsaimniekošana 

(IV) 11.mēnešalgu 

grupa 

1 1382 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

5. 

A.K. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

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

Priekuļu novada dome izskata A.K., „personas kods”,   2016.gada 31. marta iesniegumu 

(reģ.21.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-356) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

A.K. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības un nomāt nekustamo īpašumu 

„Jaundankas”, „kadastra Nr.”. Īpašuma sastāvā ir „kadastra apzīmējums” 0.7 ha platībā un 

„kadastra apzīmējums” 6.1 ha platībā. Ar  pašvaldības lēmumu šī zeme atzīta par piekritīgu 

pašvaldībai. Pēc kadastra reģistra datiem uz šī īpašuma atrodas A.K. piederoša dzīvojamā māja 

(„kadastra apzīmējums”), kūts („kadastra apzīmējums”) un šķūnis („kadastra apzīmējums”).  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

2. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu 

3. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot zemes nomas līguma projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupa  parakstīt zemes nomas līgumu. 

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

paziņošanas dienas A.K. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi vecākā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

7. Lēmumu nosūtīt A.K.  uz adresi – „adrese”. 
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8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

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

 

6. 

Zemnieku saimniecības „Jaunakmeņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības „Jaunakmeņi”, reģistrācijas Nr. 
44101031462, 2016.gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ.07.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā 

Nr.736) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Zemnieku saimniecība „Jaunakmeņi” vēlas slēgt zemes nomas līgumu par īpašumu 

„Atmodas”, „kadastra Nr.”,  3,9 ha platībā. Ar 2015.gada 29.janvāra domes lēmumu šī zeme ir 

ieskaitīta rezerves fondā, tāpēc nomas līguma termiņš nosakāms 2 gadi. 

Neviena cita fiziska vai juridiska persona nav pieteikušās zemes nomai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 -

12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. , reģistrācijas Nr.44101031462, juridiskā adrese „Irbītes”, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, zemes vienību ar „kadastra Nr.”  3.9 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu 

4. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot zemes nomas līguma projektu. 

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

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

paziņošanas dienas zemnieku saimniecībai „Jaunakmeņi”. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi vecākā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

8. Lēmumu nosūtīt zemnieku saimniecībai „Jaunakmeņi” uz adresi – „Irbītes”, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu novads. 

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

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

 

7. 

Zemnieku saimniecības „Caunītes”  iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības „Caunītes”, reģ.Nr.49501003667,  

2016.gada 5. aprīļa iesniegumu (reģ.07.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.737) par zemes 

nomas līguma slēgšanu. 

Zemnieku saimniecība „Caunītes” vēlas slēgt zemes nomas līgumu par 8,58 ha nomu no 

nekustamā īpašuma „Strazdi”,  „kadastra Nr.”, lai zemi izmantotu lauksaimniecības vajadzībām. 

Zemes vienības kopējā platība ir 12.64 ha. K.K., kā ēku un būvju, kas atrodas uz zemes gabala, 

īpašniecei  nodoti nomā 2,0  ha zemes. Saskaņā ar robežu plāniem šobrīd pašvaldība var iznomāt 

9.34 ha lauksaimniecības zemi, izņemot 1,29ha mežu zemi.  

Neviena cita fiziska vai juridiska persona nav pieteikusies zemes gabala nomai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 -
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12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Caunītes”, reģ.Nr.49501003667, juridiskā adrese 

„Caunītes”, Veselavas  pagasts, Priekuļu novads, zemes vienību ar kadastra Nr.4294 004 0076  

9.34 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu 

4. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot zemes nomas līguma projektu. 

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

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi vecākā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

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

paziņošanas dienas zemnieku saimniecībai „Caunītes”. 

8. Lēmumu nosūtīt zemnieku saimniecībai „Caunītes” uz adresi – „Caunītes”, Veselavas  

pagasts, Priekuļu novads. 

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

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

 

8. 

Zemnieku saimniecības „Caunītes” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma 

slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata zemnieku saimniecības „Caunītes”, reģ.Nr.49501003667,   

2016.gada 5.aprīļa iesniegumu (reģ.07.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.737) par zemes 

nomas līguma slēgšanu. 

Zemnieku saimniecība „Caunītes” vēlas slēgt zemes nomas līgumu par nekustamo 

īpašumu ar „kadastra apzīmējumu”,  4,51 ha platībā. Zemi vēlas izmantot lauksaimniecības 

vajadzībām. Ar 2015.gada 29. oktobra domes lēmumu šī zeme ir ieskaitīta rezerves fondā, tāpēc 

nomas līguma termiņu nosakāms 2 gadi. 

Neviena cita fiziska vai juridiska persona nav pieteikusies zemes gabala nomai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 -

12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Caunītes”, reģ.Nr.49501003667, juridiskā adrese  

„Caunītes”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, zemes vienību „kadastra Nr.” 4.51 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu 

4. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot zemes nomas līguma projektus. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupa  parakstīt zemes nomas līgumus. 

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

paziņošanas dienas zemnieku saimniecībai „Caunītes”. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi vecākā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

8. Lēmumu nosūtīt zemnieku saimniecībai „Caunītes” uz adresi – „Caunītes”, Veselavas  

pagasts, Priekuļu novads. 

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

rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV – 4201. 
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9. 

Dz.E. iesniegumu izskatīšana par zemes nomu 

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

Priekuļu novada dome izskata Dz.E. 2016.gada 9.marta iesniegumu (reģ. 09.03.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.E-204) par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes 

gabala, ar „kadastra Nr.”, nomu zirgu ganīšanai. 

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

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt iznomāt Dz.E.  Priekuļu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu, „kadastra 

Nr.”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi vecākā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz vienas lapas. 

 

10. 

SIA „Centromex” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: J.Pētersons, G.Zicāns) 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Centromex”, reģistrācijas Nr.40103935085, juridiskā 

adrese - Kurzemes prospekts 72-6 Rīga, 2016.gada 14.aprīļa iesniegumu (reģ.14.04.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā Nr.791) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu un ņemot 

vērā Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 20.aprīļa (protokols Nr.6) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Iznomāt SIA „Centromex”, reģistrācijas Nr.40103935085, zemes vienību ar „kadastra 

Nr.”  0,2576 ha platībā.  

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot zemes nomas līguma projektu. 

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

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

paziņošanas dienas SIA „Centromex”. 

7. Līdz Berzkroga centra labiekārtošanas projekta izstrādāšanai atteikt SIA “Centromex” 

iznomāt zemes vienību ar „kadastra Nr.” un zemes vienību „kadastra Nr.”. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi vecākā nodokļu speciāliste I.Eberharde. 

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

 

11.  

L.B. iesnieguma izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonei iegādāties zemi 

(ziņo: J.Pētersons) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar L.B., dzīvojošas „adrese”, iesniegumu (06.04.2016., 

Nr.B-304), ar lūgumu izsniegt izziņu par piekrišanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi „adrese”. 

Iesniegumam ir pievienota 2016.gada 12.februāra dāvinājuma līguma kopija. 

Novada dome konstatē sekojošo: 
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1. 2016.gada 12.februārī ir parakstīts dāvinājuma līgums, saskaņā ar kuru L.B. dāvina un 

nodod pilnīgā īpašumā savam laulātajam M.E. ½ (vienu pusi) domājamo daļu no viņai 

piederošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „adrese”. 

2. Nekustamā īpašuma, sastāvoša no zemes vienības „kadastra apzīmējumu” 0.3391ha, 

dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm, īpašuma tiesības ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā L.B., Priekuļu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.514; 

3. L.B. ir Latvijas Republikas pilsone, bet apdāvinātais – M.E. nav Latvijas Republikas 

pilsonis; 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija, nav pretrunā ar 2009.gada 17.septembrī, (prot. Nr.8, 12.p.) novada domes 

sēdē pārapstiprināto Priekuļu pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016.gadam; 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā, 29. un 30.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Izsniegt M.E., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta „adrese”, izziņu par piekrišanu 

iegūt īpašumā, zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „adrese”, ½ (vienu pusi) domājamo 

daļu. 

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

3. Izziņu nosūtīt M.E., „adrese”. 

 

12. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 

2016.gada 25.februāra lēmumā (prot.Nr.2, 43.p.) 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata L.S., dzīvojoša „adrese”, kurš pamatojoties uz pilnvaru Nr.9567 

rīkojas I.B. vārdā, 2016.gada 18.aprīļa iesniegumu (reģ. 18.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.S-341) par nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada domes 2016.gada 25.februāra 

lēmumā (prot.Nr.2, 43.p.) „Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kalna 

Benči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu”.  

Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, 

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

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

1. Priekuļu pagasta domes 2016.gada 25.februāra lēmumā (prot.Nr.2, 43.p.) 2.1. un 

3.1.punktus izteikt sekojošā redakcijā: 

„2.1. atdalītās zemes vienības platība 46.4ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

 3.1. zemes vienības platība 13.4ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā;” 

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

3. Lēmumu nosūtīt SIA „MĒRNIEKS MMR”, Jāņa Poruka iela 8-313, Cēsis, LV-4101, 

L.S., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-4201. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Rozes”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

Priekuļu novada dome izskata U.A. deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.hada 18.aprīļa 

iesniegumu (reģ.18.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-338) par nekustamā īpašuma 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Rozes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 12.8ha platībā. 

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

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Kalna Rozes”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 12.8ha; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, 

saglabājas nosaukums „Rozes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.4ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

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

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

 

14. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Grišļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome izskata A.S., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ. 

07.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-307) par papildus nosacījumu izsniegšanu 

zemes ierīcības projekta (robežu pārkārtošanas projekta) izstrādei  nekustamajiem īpašumiem 

„Grišļi” un „Lejas Grišļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā.  

 Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

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

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

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

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu” atdalot neapbūvētu meža zemes gabalu, un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 
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3.1. atdalītās zemes vienības platība 2.8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu; 

3.2. nodrošināt piekļūšanu abām zemes vienībām, nodrošinot to optimālu 

apsaimniekošanu; 

3.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju. 

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

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

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Kalna Dankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu  

(ziņo: J.Pētersons) 

 Priekuļu novada dome izskata SIA „MĒRNIEKS MMR”, juridiskā adrese Jāņa Poruka  

ielā 8-313, Cēsīs, Cēsu novadā, 2016.gada 21.aprīļa iesniegumu (reģ. 21.04.2016. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.856) par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kalna 

Dankas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) 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 

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

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

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

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Dankas”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot to divos nekustamajos īpašumos. 

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

zemes vienības (Nr.2 zemes ierīcības projektā), kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Raunis Grava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 29.7ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

2.2. zemes lietošanas mērķis – īpaši aizsargājamā dabas teritorija, saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu (0202). 

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

sastāv no vienas zemes vienības, dzīvojamās mājas un divām būvēm: 

3.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 26.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

3.2. atlikušajai zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”daļai, zemes lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz divām lapām. 
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16. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lēči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata mērnieka G.V., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2016.gada 

22.aprīļa iesniegumu (reģ. 22.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.860) par zemes 

ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lēči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”) 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 

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

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

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

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lēči”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot to divos nekustamajos īpašumos. 

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

zemes vienības (Nr.1 zemes ierīcības projektā), kas atdalīta no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Beverīnas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 0.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušais nekustamais īpašums „Lēči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

vienas zemes vienības, dzīvojamās mājas un četrām palīgceltnēm: 

3.1. atlikušās zemes vienības kopējā platība 12.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemes vienības iemērot dabā; 

3.2. zemes lietošanas mērķis atlikušajai zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

4. Nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”, sastāvošam no dzīvojamās mājas, 

apstiprināt jaunu adresi „Beverīnas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

5. Dzēst Valsts adrešu reģistrā adresi „Rozītes”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

nekustamajam īpašumam ar „kadastra Nr.”. 

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

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

 

17. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu  

(ziņo: J.Pētersons) 

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

Ainavu ielā 8, Cēsis Cēsu novadā, 2016.gada 8.aprīļa iesniegumu (reģ. 11.04.2016. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.765) par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Mežaiņi”, 

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

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 
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2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

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

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Mežaiņi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot to divos nekustamajos īpašumos. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas apbūvētas zemes 

vienības (Nr.2 zemes ierīcības projektā), kas atdalīta no zemes vienības „kadastra apzīmējumu”, 

apstiprināt jaunu nosaukumu „Brauči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 1.28ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101); 

2.3. uz zemes vienības atrodas SIA „Brauči” piederoša būve ar „kadastra apzīmējumu”. 

3. SIA „Brauči” piederošajai būvei ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt adresi 

„Brauči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Atlikušais nekustamais īpašums „Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāv no divām zemes vienībām, dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas: 

4.1. atlikušo zemes vienību kopējā platība 6.20ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

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

18. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Muldas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome novada izskata R.L., dzīvojoša „adrese”, 2016.gada 31.marta iesniegumu 

(reģ. 05.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-298) par nosacījumu izsniegšanu zemes 

ierīcības projekta izstrādei  nekustamajam īpašumam „Muldas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā.  

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 -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Muldas”, Liepas 

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

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. atdalītās zemes vienības platība 2.00ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu; 

2.2. projektā paredzēt optimālu piekļūšanu abām zemes vienībām (esošai un atlikušajai), 

nodrošinot to apsaimniekošanu; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 
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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 , kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

19. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Vārpiņas” un „Vecklabi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(ziņo: J.Pētersons) 

Novada dome novada izskata U.S., dzīvojoša „adrese”, un A.B., dzīvojoša „adrese”, 

iesniegumu (31.03.2016., Nr.S-287) par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta 

(robežu pārkārtošanas projekta) izstrādei  nekustamajiem īpašumiem „Vārpiņas”, un „Vecklabi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. U.S. ir zemnieku saimniecības „Dravēļi” īpašnieks, un 

rīkojas tās vārdā.  

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 -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Vārpiņas”, un 

„Vecklabi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, pārkārtojot zemes vienību savstarpējo robežu, 

neveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. grozīt savstarpējo robežu starp zemes vienībām ar „kadastra atzīmēm”, atbilstoši 

pielikumā norādītajam, saglabājot esošās zemes vienību platības; 

2.2. saglabāt esošo piekļūšanu abām zemes vienībām; 

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. 

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

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

 

20. 

Par pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 412 nodošanu izsolei 

(ziņo: J.Levitass) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldībai piederošās automašīnas 

Mercedess Benz Sprinter 412, valsts reģistrācijas Nr.GJ7479, nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai transporta līdzeklis nav nepieciešams.  Līdzekļu ieguldījums transportlīdzekļa 

remontam un turpmākai uzturēšanai ir nelietderīgs un neekonomisks.  

SIA „PJ 21” tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs 2016.gada 4.aprīlī veica pasažieru 

autobusa Mercedes Benz Sprinter 412 faktiskās vērtības noteikšanu. Novērtējums apliecina, ka 

transportlīdzekļa faktiskā vērtība ir EUR 600.00 ar PVN. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

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

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

9.panta trešo daļu, II nodaļu un ņemot vērā Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2016.gada 20.aprīļa (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

pasažieru autobusu Mercedess Benz Sprinter 412,  reģistrācijas Nr. GJ7479. 

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

21. 

Par traktora T40 AM nodošanu izsolei 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: A.Capars) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldībai piederošā traktora T40 AM, valsts 

reģistrācijas Nr.T6957LL, nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai transporta līdzeklis nav nepieciešams.  Līdzekļu ieguldījums transportlīdzekļa 

remontam un turpmākai uzturēšanai ir nelietderīgs un neekonomisks.  

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

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

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

6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu, II nodaļu un ņemot vērā Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 20.aprīļa (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

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

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

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai 

izstrādāt izsoles noteikumus.. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

Plkst. 16.40 deputāts J.Levitass atstāj domes sēdi un nepiedalās turpmāko sēdes darba kārtības 

jautājumu izskatīšanā. 

 

 

22. 

Par atbalstu dalībai Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā “Sporto visa klase” 

2016./2017.mācību gadā 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: J.Sukaruks, A.Capars, M.Juzupa) 

Dome uzklausa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju 

E.Stapuloni par Latvijas olimpiskās komitejas 2016.gada 29.marta vēstulē Nr.60 izteikto 

piedāvājumu piedalīties projektā “Sporto visa klase”. Šobrīd projektā piedalās 49 klases no 34 

pilsētām un novadiem. 

Projekta mērķis ir uzlabot sākumskolas skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, 

dodot motivāciju nodarboties ar sportu. Projektā iesaistītajām klasēm paredzētas trīs fakultatīvās 
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sporta nodarbības, no kurām viena futbolā, viena vispārējo fizisko spēju attīstībā un stājas 

uzlabošanā, viena peldēšanā vai sporta nodarbības svaigā gaisā. Latvijas Olimpiskā komiteja 

devusi iespēju variēt un ziemas mēnešos nodarboties ar slēpošanu.  

Projekts tiks realizēts 2016./2017.mācību gadā. 

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

15.panta  4., 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu un ņemot vērā Priekuļu 

novada domes  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 21.aprīļa (protokols 

Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Atbalstīt Priekuļu vidusskolas 3.b klases dalību Latvijas Olimpiskās komitejas skolu 

projektā “Sporto visa klase” 2016./2017.mācību gadā. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzfinansējumu no plānotajiem sporta 

budžeta līdzekļiem. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu vidusskola (direktores pienākumu pildītāja   

B.Karlsberga)  

 

23. 

Par dalību biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 

2.1.Rīcībā -Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana 

(ziņo: E.Stapulone) 

Pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu 

iesniegumu iesniegšanai 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 

pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 

apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 

2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai ar iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 11.maijam, nepieciešams lēmums par 

dalību projektā „Teritorijas labiekārtošana "Sporta birzītē" Priekuļos, pieejamības, kvalitātes un 

sasniedzamības uzlabošanai””. Projekta kopējā summa sastāda EUR 36 481.92 (trīsdesmit seši 

tūkstoši četri simti astoņdesmit viens eiro un 92 centi), ELFLA finansējums 90% apmērā no 

attiecināmām izmaksām, t.i. EUR 25 000.00 (divdesmit pieci tūkstoši un 00 centi), kas sastāda 

EUR 22 500.00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), nepieciešamais pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda EUR 2 500.00 (divi tūkstoši 

pieci simti eiro un 00 centi) un neattiecināmās izmaksas EUR 11 481.92 (vienpadsmit tūkstoši 

četri simti astoņdesmit viens eiro un 92 centi). 

Projekta īstenošanai nepieciešams domes lēmums par dalību projektā un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu. 

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

15.panta 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta otro daļu,  atklāti balsojot, PAR -

11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Teritorijas labiekārtošana "Sporta birzītē" Priekuļos, 

pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai”” biedrības „Cēsu rajona lauku 

partnerība” izsludinātā atklātā konkursa  2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, par kopējo plānoto projekta summu EUR 

36 481.92 (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti astoņdesmit viens eiro un 92 centi), no kuriem 

publiskais finansējums sastāda EUR 22 500.00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 

centi) . 



17 

 

2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas no 

nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu EUR 13 981.92 (trīspadsmit tūkstoši deviņi 

simti astoņdesmit viens eiro un 92 centi) apmērā, no kuriem: 

2.1. EUR 2 500 (divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) apmērā līdzfinansējums (10%) 

attiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

2.2. EUR 11 481.92 (vienpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit viens eiro un 92 centi) 

apmērā līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

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

 

24. 

Par  Liepas pirmsskolas izglītības iestādes  “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar Liepas  pirmsskolas izglītības iestādes 

„Saulīte” nolikuma projektu. 

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

21.panta 8.punktu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, Izglītības likuma 22.panta pirmo 

daļu, 24.pantu, Priekuļu novada pašvaldības nolikuma 7.5.punktu un Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 21.aprīļa (protokols Nr.8) atzinumu, 

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

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

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

1. Apstiprināt Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikumu. (Nolikums 

pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija domes 

sēdē apstiprināto Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikumu. 

 

25. 

Par finansiālu atbalstu projektam „Multifunkcionāla strītbola laukuma izveide Jāņmuižas 

ciemā” 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: A.Capars, M.Baltiņš, A.Tīdemanis) 

Dome uzklausa Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju 

E.Stapuloni par biedrības „Jāņmuižas aktīva dzīvesveida savienība” lūgumu piešķirt finansiālo 

atbalstu 10% apmērā jeb 1759,99 eiro no projekta „Multifunkcionāla strītbola laukuma izveide 

Jāņmuižas ciemā” plānotajām izmaksām – 17599,86 eiro (ar PVN), pie nosacījuma, ja biedrības 

“Jāņmuižas aktīva dzīvesveida savienība” projekts tiks atbalstīts konkursā Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” un biedrība „Jāņmuižas aktīva dzīvesveida savienība” no Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansu līdzekļiem saņems 90% jeb 15839,87 

eiro no plānotajām projekta izmaksām.  

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

15.panta 2. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta otro daļu  un Priekuļu novada 

pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 17.marta (protokols 

Nr.5) un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības komitejas un 

Finanšu komitejas 2016.gada 24.marta (protokols Nr.7/5/5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atbalstīt  biedrības „Jāņmuižas aktīva dzīvesveida savienība” dalību Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”. 

2. Projekta “Multifunkcionāla strītbola laukuma izveide Jāņmuižas ciemā”  atbalstīšanas 

gadījumā slēgt līgumu par pašvaldības īpašumā esošās teritorijas izmantošanu projekta 

realizācijas vajadzībām.    

3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzfinansējumu no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

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

 

26. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu L.M. 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar A.K., „personas kods”, 2016.gada 1.aprīļa 

iesniegumu (reģ. 04.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-293) ar lūgumu izīrēt 

dzīvojamo telpu L.M. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

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

novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 

13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 

15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta 

otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu,  

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

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

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

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.M., „personas kods”,  par vienistabas 

dzīvokļa, „adrese”, ar dzīvojamo platību 26.59 m2, kopējo platību 37.13 m2,  izīrēšanu uz vienu 

gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

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

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

„adrese”. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

27. 

Par atteikumu uzņemt K.L. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata K.L., „personas kods”, 2016.gada 11.februāra iesniegumu 

(reģ. 18.02.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-144) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 



19 

 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar K.L. 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 -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atteikt reģistrēt K.L., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

28. 

Par atteikumu uzņemt Ņ.Ļ. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata Ņ.Ļ. 2016.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. 25.02.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ļ-167) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar Ņ.Ļ. lietu saistītos 

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

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

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

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

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

29. 

Par atteikumu uzņemt L.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata L.K. 2016.gada 8.marta iesniegumu (reģ. 09.03.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-203) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar L.K. 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 -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

30. 

Par atteikumu uzņemt K.K. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata K.K. 2016.gada 22.marta iesniegumu (reģ. 22.03.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-246) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

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

apstākļus, 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 -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

31. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu I.V. 

(ziņo: I.Jansone) 

Dome izskata I.V. 2016.gada 1.aprīļa iesniegumu (reģ.  04.04.2016. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.V-291) ar lūgumu piešķirt ikmēneša pabalstu divu minimālo algu apmērā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Republikas pilsētu domes 

un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu un ņemot vēra Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2016.gada 25.aprīļa (protokols Nr.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Piešķirt I.V., „personas kods”,  ikmēneša pabalstu EUR 537,76 apmērā no līdzekļiem, 

kas plānoti novada deputātu darba atlīdzībai.  

2. Nodokļus ieturēt atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajai kārtībai. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.maiju. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba) 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.15 uz divām lapām. 

 

32. 

Par finansiālu atbalstu  V.S. 

(ziņo: M.Juzupa) 

Dome izskata V.S., dzīvojoša „adrese”,  2016.gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ.07.04.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-310) ar lūgumu sniegt materiālo atbalstu zaudējumu 

segšanai pēc 2016.gada 7.martā notikušā ugunsgrēka, kura rezultātā nodega šķūnis un garāža. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.2 „Noteikumi par Priekuļu novada  pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstiem” 26.punktu un ņemot vērā Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2016.gada 20.aprīļa (protokols Nr.6) atzinumu un Finanšu komitejas 2016.gada 

25.aprīļa (protokols Nr.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izmaksāt pabalstu V.S., EUR 500.00 no 2016.gada novada budžetā plānotajiem 

pašvaldības vienreizējiem pabalstiem naudā ārkārtas situācijā.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 

 

33. 

Par līdzekļu piešķiršanu jaunas automašīnas iegādei 

(ziņo: M.Juzupa) 

Dome uzklausījusi novada domes priekšsēdētājas Māras Juzupas informāciju par 

automašīnas VW Caddy, ar valsts Nr. FR8730, tehnisko stāvokli. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 6.punktu un  ņemot vērā Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 20.aprīļa (protokols Nr.6) atzinumu un Finanšu komitejas 

2016.gada 25.aprīļa (protokols Nr.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atļaut iegādāties lietotu automašīnu līdz EUR 4000.00 (četri tūkstoši eiro) vērtībā.  

2. Automašīnas iegādei piešķirt līdzekļus no 2016.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

34. 

Par finansiālu atbalstu bērnu ar īpašām vajadzībām rotaļlaukuma izbūvei 

(ziņo: M.Juzupa) 

Dome uzklausījusi novada domes priekšsēdētājas Māras Juzupas informāciju par rotaļu 

laukuma izbūves nepieciešamību Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ar kustību 

traucējumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta 4.punktu un ņemot vērā Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 21.aprīļa (protokols Nr.7) atzinumu 

un Finanšu komitejas 2016.gada 25.aprīļa (protokols,Nr.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), 

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

1. Piešķirt finansējumu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei rotaļu laukuma 

izveidošanai bērniem ar kustību traucējumiem EUR 5000 (pieci tūkstoši eiro).  

2. Finansējumu piešķirt no 2016.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 
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35. 

Par sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes 2016.gada 

28.aprīļa vēstuli Nr.1-6/37 (reģ. 28.04.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.901) un izdevumu 

kalkulāciju maksas pakalpojumam Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes Dabas un estētikas 

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt maksu par sniegto pakalpojumu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes 

Dabas un estētikas studijā, neieskaitot  pievienotās vērtības nodokli: 

1.1.  EUR 8.26 (astoņi euro un 26 centi) par vienu stundu; 

1.2. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem 30% atlaidi vai EUR 5,78 

(pieci euro un 78 centi) par vienu stundu.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

L.Siņicina. 

 

36. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.1, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.1, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.1, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 
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Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

37. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.8, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.8, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi lēmumu 

(prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes nesniegšanas 

uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo daļu par īrnieka 

un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt vēlākā periodā, 

bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta dzīvojamo māju 

privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.8, kas atrodas Maija ielā 3, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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38. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.11, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.11, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi lēmumu 

(prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes nesniegšanas 

uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo daļu par īrnieka 

un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt vēlākā periodā, 

bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta dzīvojamo māju 

privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.11, kas atrodas Maija ielā 3, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

39. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.17, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.17, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 
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2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.17, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.17, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

40. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.22, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.22, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 
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daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.22, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.22, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

41. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.24, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.24, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi lēmumu 

(prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes nesniegšanas 

uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo daļu par īrnieka 

un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt vēlākā periodā, 

bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta dzīvojamo māju 

privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.24, kas atrodas Maija ielā 3, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.24, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar kadastra apzīmējumu „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir 

ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

42. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.25, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.25, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.25, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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43. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.28, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.28, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.28, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.28, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

44. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.30, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.30, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 
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2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.30, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.30, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

45. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.36, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.36, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 
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daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.36, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.36, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

46. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.37, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.37, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.37, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.37, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

47. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.39, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.39, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.39, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.39, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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48. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.49, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.49, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.49, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.49, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

49. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.51, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.51, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 



33 

 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.51, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.51, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

50. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.54, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.54, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 
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daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.54, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.54, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

51. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.56, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.56, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.56, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.56, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

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

 

52. 

Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.61, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

 Novada dome izskata jautājumu par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 3 dz.61, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, telpu grupas ar „kadastra apzīmējumu”, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda. 

1. Dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma 

tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda, 

Priekuļu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.190; 

2. Nekustamais īpašums Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāv no 

zemes vienības 6764m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas ar 94 dzīvokļu īpašumiem 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” Liepas pagasta padome 1999.gada 7.septembrī ir pieņēmusi 

lēmumu (prot.Nr.8, 3.1.p.) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 3, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu vispārējai privatizācijai. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 32 panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu 

viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34.panta pirmo 

daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena 

mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34.panta otro daļu par atbildes 

nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34.panta trešo 

daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt 

vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam, Priekuļu pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija par dzīvokli Nr.61, kas atrodas Maija ielā 3, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nav saņēmusi privatizācijas pieteikumu. 

5. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.apakšpunktu, pašvaldības padome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

17.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Dzīvokļa īpašums Maija ielā 3 dz.61, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpu 

grupa ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada teritorijas plānotājs J.Pētersons. 
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53. 

Par zemes vienības „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  

ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai 

(ziņo: J.Pētersons) 

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

vienības „Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu”, piekritību 

pašvaldībai. 

1. Priekuļu novada pašvaldība 2016.gada 24.martā pieņēma lēmumu „G. Z. iesnieguma 

izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu” (prot.Nr.3, 30.p.), saskaņā ar kuru, 

pašvaldība nolemj slēgt pirmnomas zemes nomas līgumu ar G.Z., par zemes vienību 

ar „kadastra apzīmējumu”, 2.0ha platībā;   

2. Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojumā zemes vienībai ar „kadastra 

apzīmējumu” ir noteikts zemes izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme; 

3. Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, p.13. 

 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta otro daļu, „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru 

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

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

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

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

Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

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

1. Zemes vienība ar „kadastra apzīmējumu”, piekrīt pašvaldībai, un uz tās vārda ir 

ierakstāma zemesgrāmatā. 

2. Zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” saglabāt nosaukumu „Līvas”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

3. Zemes vienībai Priekuļu novada, Mārsnēnu pagastā ar „kadastra apzīmējumu”, 

apstiprināt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101). 

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

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

4201. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 17.30 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


