
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2014.gada 27.martā          Nr.5 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.10. 

 

Darba kārtība: 

1. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmas saskaľošanu. 

2. Par 37.Latvijas Puķu draugu saieta Priekuļos nolikuma apstiprināšanu.  

3. Par līdzdalību privāto pamatskolu finansēšanā. 

4. Par aizľēmumu Valsts kasē.  

5. Par Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas dalību Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem 

jauniešiem”.  

6. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.3 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Priekuļu novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saľemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu. 

7. Par higiēnas pakalpojuma maksas apstiprināšanu. 

8. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu bezstrīda kārtībā.  

9. Reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija” iesnieguma izskatīšana par nomas līguma 

pagarināšanu. 

10. Reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija” iesnieguma izskatīšana par nomas līguma 

pagarināšanu. 

11. Par malkas un zāģmateriālu realizācijas cenas noteikšanu Priekuļu novadā. 

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu […]. 

13. Par pārstāvi biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”. 

14. Par […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, īres līguma pārslēgšanu. 

15. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Virši”, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

16. Par nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos, Raiľa ielā 8A, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

19. Par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu […], […], […] un […]. 

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu […], […], […]un […]. 

21. Par […]uzľemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

22. Par nekustamā īpašuma „Mārtiľi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.   

23. Par nekustamā īpašuma „Vecskundriľi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 
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24. Par nekustamā īpašuma „Jaunklabes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

25. Par pakalpojumu līgumu termiľa pagarināšanu. 

26. Liepas pamatskolas direktores K.Rebinovas iesnieguma izskatīšana. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

Deputāti: Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, 

Sarmīte Orehova,  Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks,  Elija Latko, Māris Baltiľš. 

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puľeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ainārs Amantovs  –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Elita Rancāne   –Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja; 

Liene Vecgaile  –Bērnu un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja; 

Jānis Sirlaks   –Labiekārtošanas nodaļas vadītājs; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Ineta Eberharde  –galvenā nodokļu speciāliste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Sandra Mizga   –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Nepiedalās: 

Māra Juzupa – atrodas komandējumā; 

Dace Kalniľa – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Valters Dambe – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Armands Capars – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Jānis Mičulis – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

Uzaicināts:  

Uldis Blīgzna – Amatas novada pašvaldības Apvienotās Izglītības pārvaldes  

                                   galvenais speciālists. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

27. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „Firma Madara 89”. 

28. Par atbalstu Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas  elektromobili”. 

29. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2013.gada 4.jūlija lēmumā „Par zemes ierīcības 

projekta nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu”. 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris 
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Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 27. , 28. un 29.punktu. 

 

 

1.  
Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmas saskaņošanu 

(ziľo: A.Tīdemanis, izsakās: U.Blīgzna) 

 

Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes galvenais speciālists 

U.Blīgzna informē, ka pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides funkcija ir iekļauta 

Izglītības pārvaldes nolikumā un veiktajos grozījumos 2010.gada 11.februāra vienošanās „Par 

izglītības pakalpojumu saľemšanu no Amatas novada pašvaldības”. 

2013.gada 2.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju” nosaka pedagogam nepieciešamo izglītību, 

profesionālo kvalifikāciju un pedagoga profesionālās kvalitātes pilnveidošanas kārtību – 

pedagogam 3 gadu laikā ir jāapgūst A programmas kursi 36 stundas: 6 stundas var būt semināri 

un konferences un meistarklases, bet 30 stundām jābūt saskaľotiem kursiem. Līdz šim šos kursus 

saskaľoja Izglītības un zinātnes ministrija, bet no 2013.gada jūlija šī funkcija tiek nodota 

pašvaldībām. 

Lai nebūtu jāveido pašvaldībai komisija A programmas saskaľošanai, tad šī funkcija tiek 

nodota Izglītības pārvaldei. Šīs programmas izstrādā pedagogi. Divi jau ir interesējušies. Kad 

lēmums būs pieľemts, pedagogi varēs Izglītības pārvaldē saskaľotās programmas īstenot 

Priekuļu vidusskolā un Liepas pamatskolā. Ieguvēji būs skolotāji, jo kursi ir ļoti dārgi, bet, ja 

slēdz līgumu ar Izglītības pārvaldi par EUR 100 un no novadiem ir 30-35 pedagogi, maksa 

vienam pedagogam ir maza. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumu Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides kārtību” 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, novadu pašvaldību 

2014.gada 11.marta vienošanos (protokols Nr.1, 2.p.), atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Saskaľot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu un nodot 

izpildei  Amatas novada pašvaldības Apvienotajai Izglītības pārvaldei. 

 

2.  
Par 37.Latvijas Puķu draugu saieta Priekuļos nolikuma apstiprināšanu 

(ziľo: A.Tīdemanis, izsakās: J.Sirlaks, E,Stapulone, G.Zicāns, E.Latko) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par 37.Latvijas Puķu draugu saieta Priekuļos 

nolikuma apstiprināšanu. 

Labiekārtošanas nodaļas vadītājs J.Sirlaks kā galvenais pasākuma koordinators informē, 

ka šāda liela pasākuma sekmīgai norisei ir izstrādāts nolikums, kurā, lai netērētu pašvaldības 

līdzekļus, noteikta arī maksa par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem gan apmeklētājiem, 

gan dalībniekiem. 

J.Sirlaks atbild uz deputātu jautājumiem. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 

20.marta (protokols Nr.3) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, 
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Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt 37.Latvijas Puķu draugu saieta Priekuļos nolikumu (nolikums pielikumā). 

 

3.  
Par līdzdalību privāto pamatskolu finansēšanā 

(ziľo: A.Tīdemanis, izsakās: F.Puľeiko, I.Rumba, G.Sabulis, G.Zicāns, E.Latko, E.Stapulone) 

 

Dome izskata Lazdiľas privātās pamatskolas „Punktiľš” struktūrvienības ZAĻĀ SKOLA 

2013.gada 27.decembra vēstuli Nr. ZS2013-3.5./18 (reģ. 02.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.1) ar lūgumu noslēgt savstarpējo norēķinu līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu 

izglītojamiem, kuri struktūrvienībā ZAĻĀ SKOLA apgūst licencētu pirmsskolas izglītības 

programmu un šo izglītojamo deklarētā un reālā dzīvesvieta ir Priekuļu novada administratīvā 

teritorija. 

Deputāts A.Tīdemanis informē, ka minēto iesniegumu izskatīja Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komiteja un Finanšu komiteja. Bija iesniegti trīs varianti, bet neviens neguva 

atbalstu. 

 Deputāts M.Baltiľš informē, ka Izglītības, kultūras un sporta komiteja skatīja, vai 

konceptuāli atbalstīt vai neatbalstīt šo iesniegumu, vai esam par mūsu bērnu finansiālu 

nodrošinātību arī privātskolās. Rezultātā viedokļi dalījās: 1) maksāt katru mēnesi summu, kas 

atbilst viena izglītojamā izmaksai mūsu novada skolā; 2) nemaksāt privātskolām ( tāpēc, ka 

privātās, tas nekas, ka akreditētas), jo jāaizsargā mūsu novada skolas, lai tajās būtu bērni, un 3) 

bērniem, kas mācās privātskolās, apmaksāt grāmatu maksu, kādu maksājam arī visiem mūsu 

novada bērniem. 

 Tika nolemts atbalstīt izdevumus, kas saistīti ar mācību materiālu iegādi, par pamatu 

ľemot vidējo izmaksu novadā 22 EUR gadā vienam izglītojamajam. 

 Deputāte E.Latko informē, ka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos 

Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”, kuri paredz šīs saistības starp 

privātskolām un pirmskolām, nav pieminēta pamatskola.  

Deputāts G.Sabulis jautā, kāds bija Finanšu komitejas balsojums. 

Deputāts A.Tīdemanis skaidro, ka Finanšu komiteja ar balsu vairākumu pieľēma lēmumu 

neatbalstīt savstarpējo norēķinu līguma slēgšanu ar privātajām izglītības iestādēm, pamatojoties 

uz to, ka mūsu novada izglītības iestādēs ir vietas.  

Deputāts M.Baltiľš piebilst, ka Finanšu komiteja lēmusi par ideju kā tādu, nevis par 

finansējumu. Mums būtu jādomā, kā piesaistīt bērnus mūsu novada skolās. Ja bērni neiet mūsu 

novada skolās, tad tam ir kāds iemesls. 

Deputāts A.Tīdemanis uzskata, ka, veidojot budžetu, naudas līdzekļi tika paredzēti skolu 

renovācijai, bet beigās izrādīsies, ka nauda ieguldīta, bet skola nav noslogota. Ja nevaram 

piesaistīt bērnus, tad jāanalizē situācija – vai programma atbilst, vai kompetenti pedagogi. 

Jāmeklē, kāpēc programma nestrādā, kāpēc bērni iet prom. Personīgi esmu balsojis par to, lai 

bērni mācās šeit. 

Deputāte E.Stapulone skaidro, ka Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 

atbalstīja domu, ka jāatbalsta novada skolas, lai bērni mācītos pie mums, un viedoklis par 22 

EUR iedalīšanu par grāmatām bija tāds, ka visi bērni ir vienādi. 

Deputāts M.Baltiľš uzskata, ja privātskola akreditēta, lai bērns iet un mācās, ja Priekuļu 

vidusskolā būs progresīvi domājoši pedagogi un programmas, tad tiks pacelts līmenis un bērni 

ies mācīties. Šādā veidā mēs nevaram noturēt bērnus. Esmu par to, lai mūsu novada bērni 

saľemtu labāku izglītību. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba skaidro, ka, izskatot Lazdiľas 

privātās pamatskolas „Punktiľš” struktūrvienības ZAĻĀ SKOLA iesniegumam pievienotos 

ieľēmumus un izdevumus, ieľēmumu daļā nav atspoguļota valsts finansējuma daļa, un veicot šīs 
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starpības aprēķinu, kādi ir faktiskie izdevumi uz bērnu un kā veidojas šī starpība, ir tieši šie 142 

EUR. 

Apzināti ir izveidoti šie izdevumi tieši uz valsts finansējuma daļu (nesaľemtā daļa), kas 

pašvaldībai liek būt uzmanīgai, ka vajadzētu atbalstīt bērnus. 

Pašvaldībai būtu jāizstrādā finansējuma piešķiršanas kārtība privātajām izglītības 

iestādēm, ja deputāti konceptuāli atbalsta līgumu slēgšanu par savstarpējiem norēķiniem ar 

privātām izglītības iestādēm.  

 Deputāts, domes priekšsēdētājas vietnieks A.Tīdemanis lūdz balsot – Vai atbalstam 

finanšu līdzekļu piešķiršanu Lazdiľas privātās pamatskolas „Punktiľš” struktūrvienībai ZAĻĀ 

SKOLA. 

          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem 

jābūt maksimāli lietderīgiem, un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2014.gada 6.marta (protokols Nr.7) atzinumu un Finanšu komitejas 2014.gada 

20.marta (protokols Nr.3) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -6 (Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko), PRET – 4 (Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Māris Baltiľš), ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Neatbalstīt pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu izglītojamiem, kuri Lazdiľas 

privātās pamatskolas „Punktiľš” struktūrvienībā ZAĻĀ SKOLA apgūst licencētu pirmsskolas 

izglītības programmu, un šo izglītojamo deklarētā un reālā dzīvesvieta ir Priekuļu novada 

administratīvā teritorija. 

2. Lēmumu nosūtīt Lazdiľas privātās pamatskolas „Punktiľš” struktūrvienībai ZAĻĀ 

SKOLA uz adresi – Kārļa Baumaľa iela 1, Valmiera, LV-4201. 

 

4.  
Par aizņēmumu Valsts kasē 

(ziľo: I.Rumba, izsakās: F.Puľeiko) 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba informē, ka,  veicot naudas plūsmas 

aprēķinus un izvērtēšanu, jautājums par aizľēmuma ľemšanu projektu realizācijai kļuvis aktuāls. 

Vissarežģītākā situācija naudas līdzekļu apgrozībā varētu veidoties jūlija un augusta mēnesī, kad 

realizējas siltināšanas projekti. Finanšu komiteja atbalstīja EUR 200000 aizľēmumu par Priekuļu 

vidusskolas siltināšanas projektu ar atmaksas termiľu līdz 5 gadiem ar 0.719% (ar 6 mēnešu 

pārskatīšanu), 0.784% (ar pārskatīšanas reizi gadā). Ľemot EUR 200000 kredītu uz trim gadiem, 

aizľēmumu procentos nāksies nomaksāt EUR 2300. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju par projektu „Priekuļu 

vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finanšu naudas plūsmu 2014.gadā un 

pamatojoties uz Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 20.marta sēdes (protokols 

Nr.3) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

Ľemt aizľēmumu Valsts kasē projekta „Priekuļu vidusskolas ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana” īstenošanai 200.000 (divi simti tūkstoši) eiro, vidējā termiľā līdz 3 gadiem un 

kredīta apmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.  
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5.  
Par Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas dalību Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras atklātam projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem 

jauniešiem” 
(ziľo: A.Tīdemanis, izsakās: L.Vecgaile, E.Latko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas 

vadītājas L.Vecgailes sniegto informāciju par iespēju piedalīties projektu konkursā „Atbalsts 

Jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanas 

aktivitātes jauniešiem”. Konkursa mērķis nodrošināt atbalstu jauniešu centru darbībai īstenot 

neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum 

nepieciešamās kompetences, sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto  jauniešu sociālo 

iekļaušanu. Projekta iesniegšanas termiľš 2014.gada 14.aprīlis. Pašvaldības līdzfinansējums nav 

nepieciešams, jo projektam ir 100% finansējums. Projekta maksimālais finansējums no valsts 

budžeta līdzekļiem EUR 4400. 

Projekta ietvaros plānots turpināt jau iesāktās aktivitātes un papildināt ar jaunām, tādejādi 

iedibinot jaunas tradīcijas novadā jauniešiem. Plānots izveidot vasaras skolu divu nedēļu garumā 

vasaras mēnešos Priekuļos un Liepā, piedāvājot jauniešiem neformālās mācīšanās aktivitātes.  

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

21.panta 27.punktu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 20.marta (protokols 

Nr.3) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

Atbalstīt Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas dalību Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 

1.4.apakšsadaļas atklāto projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”. 

 

6.  

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.3 

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija Saistošajos 

noteikumos Nr.9 „Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu 

(ziľo: E.Rancāne, izsakās: M.Baltiľš) 

 

Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja E.Rancāne informē par nepieciešamību izdarīt 

grozījumus Priekuļu novada 2010.gada 10.jūnijas saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Priekuļu 

novada pašvaldības sniegto pakalpojumu saľemšanas un samaksas kārtību”, sakarā ar to, ka 

beidzās projekta realizācija un pašvaldība ir nolēmusi turpināt pakalpojumu sniegšanu. 

Pakalpojuma saľemšanas grupa nedaudz palielināta. Ja projekta ietvaros varēja šo pakalpojumu 

saľemt pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, tad tagad arī bezdarbnieki bez vecuma 

ierobežojuma.  

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

15.panta 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta 1.punktu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27.maija 

noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un 

kārtība, kādā  pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, un ľemot 

vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas 2014.gada 20.marta (protokols Nr.1, p.1) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta 

Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiľš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Apstiprināt  Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Priekuļu 

novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saľemšanas un samaksas kārtību” projektu 

(Noteikumi pielikumā). 

2. Noteikt, ka  saistošie noteikumi stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

7.  
Par higiēnas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

(ziľo: E.Rancāne, izsakās: A.Tīdemanis) 
 

Dome izskata jautājumu par higiēnas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. 

Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja E.Rancāne informē, ka Sociālo lietu jautājumu 

komitejā izskatīts jautājums par higiēnas pakalpojumu saľemšanas kārtību un par noteiktajiem 

maksas higiēnas pakalpojumiem ar 2014.gada 1.aprīli.  Projekta „Tik tīrs un balts” ietvaros tika 

iegādātas veļas mazgājamās mašīnas un veļas žāvētāji. Maksas pakalpojumu cena noteikta, 

ľemot vērā veļas mazgājamo mašīnu, drēbju žāvētāja un ūdens boilera tehniskos datus un 

aprēķinot ūdens, elektroenerģijas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu izmaksas.  

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

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, atbilstoši Priekuļu novada domes Ssociālo 

lietu jautājumu komitejas 2014.gada 20.marta atzinumam (protokols Nr.1, punkts 2) un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 27.marta (protokols Nr.4) atzinumam, atklāti 

balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta 

Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiľš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt ar 2014.gada 1.aprīli  šādu maksu  par higiēnas pakalpojumiem:   

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (EUR), bez 

PVN 

1. Dušas pakalpojums  viena reize, līdz 30 

minūtēm 

1,45  

2. Veļas mazgāšana (līdz 5 kg sausas 

sašķirotas veļas)  

viens mazgāšanas 

cikls 

1,82 

3. Veļas žāvēšana (līdz 6 kg veļas) viens žāvēšanas 

cikls 

1,36 

2. Higiēnas pakalpojuma saľemšanas noteikumus nosaka Sociālais dienests. 

3. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem pakalpojumu saľēmējs veic skaidras naudas 

norēķinu veidā.  

4. Priekuļu novada Sociālais dienests ir atbildīgs par šī lēmuma izpildes nodrošināšanu.  

 

8.  

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziľo: I.Eberharde, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu no […]. 

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

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

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

saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 
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1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris 

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

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

nodokļa par zemi parādu EUR 10,42, nokavējuma naudu EUR 268,62, kopā EUR 279,04, 

pavisam kopā EUR 279,04 (divi simti septiľdesmit deviľi euro 4 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziľu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums -izpildrīkojums pielikumā Nr.1 uz trīs lapām. 

 

9.  
Reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija” iesnieguma izskatīšana par nomas 

līguma termiņa pagarināšanu 

(ziľo: R.Saļmo, izsakās: A.Rancāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata Reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija”, reģistrācijas 

Nr.90000158170, juridiskā adrese: Bruľinieku 10a, Rīga, 2013.gada 18.decembra iesniegumu 

(reģ.18.12.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1841) par Liepas pagasta bibliotēkas telpu 

nomas līguma termiľa pagarināšanu.    

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

14.panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14) punkta b) 

apakšpunktu un otro daļu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 

20.marta (protokols Nr.8) atzinumam, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, 

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

dome nolemj: 

1. Pagarināt nomas līgumu ar Reliģisko organizāciju „Pestīšanas armija”, reģistrācijas 

Nr.90000158170, juridiskā adrese: Bruľinieku iela 10a, Rīga, reliģisko aktivitāšu vajadzībām uz  

1 (vienu) gadu – līdz 2015.gada 26.martam, par Liepas pagasta  bibliotēkas lasītavas 

neapdzīvojamās telpas (zāle, ģērbtuve, tualete)  Rūpnīcas ielā 8, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4128, lietošanu. 

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

 

10.  
Reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija” iesnieguma izskatīšana par nomas līguma 

termiņa pagarināšanu 

(ziľo: R.Saļmo, izsakās: A.Rancāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata Reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija”, reģistrācijas 

Nr.90000158170, juridiskā adrese: Bruľinieku 10a, Rīga, 2013.gada 20.decembra iesniegumu 

(reģ.03.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.8) par nedzīvojamo telpu Liepas pagasta 

Pāvila Rozīša ielā 5 nomas līguma termiľa pagarināšanu.    

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

14.panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14) punkta b) 

apakšpunktu un otro daļu, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

1. Pagarināt nomas līgumu ar Reliģisko organizāciju „Pestīšanas armija”, reģistrācijas 

Nr.90000158170, juridiskā adrese: Bruľinieku iela 10a, Rīga, uz 1 (vienu) gadu – līdz 

2015.gada 26.martam, par nedzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, 1.stāvā ar kopējo platību 38,39 m
2
 lietošanu noliktavas vajadzībām humānās 

palīdzības preču glabāšanai. 
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2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz vienas lapas. 

 

11.  
Par malkas un zāģmateriālu realizācijas cenas noteikšanu Priekuļu novadā 

(ziľo: A.Amantovs, izsakās: M.Baltiľš, G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada mežziľa A.Amantova 2014.gada 

11.marta iesniegumu (reģ. 12.03.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.473) par Priekuļu 

novada mežizstrādes iecirknī sagatavotās malkas un zāģmateriālu realizācijas cenas noteikšanu.  

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

21.panta  pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, 77.pantu un saskaľā ar kokmateriālu 

sagatavošanas pašizmaksas aprēķinu 2013.gadā un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2014.gada 20.marta (protokols Nr.8)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt Priekuļu novada mežizstrādes iecirknī sagatavotās: 

1.1. malkas realizācijas cenu LVL 13.97 (EUR 19.88) par 1 m3 (bez PVN), LVL 16.90  

(EUR 24.05) par 1 m3 (ar PVN); 

1.2. zāģmateriālu realizācijas cenu LVL 88.00 (EUR 125.21) par 1 m3 (bez PVN), LVL 

106.48 (EUR 151.51) par 1 m3 (ar PVN). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2013.gada 21.marta lēmumu „Par 

malkas realizācijas cenas noteikšanu Priekuļu novadā” (protokols Nr.4, p.15.). 

 

12.  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziľo: A.Rancāns) 

 

         Izskatījusi […]2014.gada 31.janvāra iesniegumu (reģistrēts 2014.gada 31.janvārī Liepas 

pagasta pārvaldē ar Nr.27/1-2) par […], personas kods […], deklarētās dzīvesvietas […], Liepas 

pagasts, Priekuļu novads, ziľu anulēšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu un 2003.gada 

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

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

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

pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšanas 

par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, 

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

dome nolemj: 

1. Anulēt […]([…]), personas kods […], ziľas par deklarēto dzīvesvietu […],  Liepas 

pagasts, Priekuļu novads. 

2. Lēmums par ziľu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieľemšanas 

brīdi. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz divām lapām. 
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13.  

Par pārstāvi biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” 

(ziľo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar domes priekšsēdētājas vietnieka A.Tīdemaľa 

informāciju par nepieciešamību izvirzīt pārstāvi biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un 

iesaka par pārstāvi biedrībā – domes deputāti Elīnu Stapuloni. 

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

21.pantu, Biedrību un nodibinājuma likumu, atklāti balsojot, PAR -9 (Aivars Tīdemanis, Guntars 

Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

Latko, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Elīna Stapulone), Priekuļu novada dome 

nolemj: 

Apstiprināt par Priekuļu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā „Cēsu rajona lauku 

partnerība” Priekuļu novada domes deputāti Elīnu Stapuloni, personas kods […]. 

 

14.  
Par […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, īres līguma pārslēgšanu 

(ziľo: A.Rancāns, izsakās: G.Sabulis, E.Latko, M.Baltiľš, S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 3.marta iesniegumu 

(reģ. 03.03.2014. Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.12) ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa […], 

Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā īres līgumu uz viľa vārda, sakarā ar minētā 

dzīvokļa bijušās īrnieces - viľa sievas […]nāvi 2014.gada 15.februārī. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz 

1993.gada 16.februāra likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta „Dzīvojamās telpas īres līguma 

grozīšana sakarā ar īrnieka maiľu” 4.daļu „Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī 

dzīvesvietas maiľas gadījumā, pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie ģimenes 

locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu iepriekšējā īrnieka 

vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus” atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

platību 28,1 m
2 

izīrēšanu uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu 

laiku. 

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

līdzekļiem. 

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

projektu. 

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

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

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

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

noslēdzis īres līgumu. 

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

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Virši”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziľo: Z.Butāns) 

 

Dome izskata SIA "Topometrs", juridiskā adrese Pļavas iela 3A, Cēsis, LV-4101, 

iesniegumu, par zemes ierīcības projekta nekustamajā īpašumā „Virši”, Bērzkrogā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. Iesniegumam ir pievienots zemes ierīcības projekts trīs 

eksemplāros. 

Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Virši” (kad.Nr.[…]) Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāvoša no zemes gabala un piecām ēkām īpašuma tiesības nostiprinātas 

zemesgrāmatā Priekuļu novada pašvaldībai, Priekuļu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.[…]; 

2. Priekuļu novada dome 2013.gada 3.oktobrī pieľēma lēmumu (prot.Nr.14, 22.p.) „Par 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Virši”, Bērzkrogā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā”, saskaľā ar kuru, minēto nekustamo īpašumu paredzēts 

sadalīt atsevišķos nekustamajos īpašumos; 

3. Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

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

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

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

9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumus Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 

(Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte 

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

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Virši” (kad.Nr.[…]) 

Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, saskaľā ar kuru, nekustamais īpašums tiek 

sadalīts astoľos atsevišķos nekustamajos īpašumos. 

2. Atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.2 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

nosaukumu Bērzu iela, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 0.36ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

3. Atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.1 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

nosaukumu Bērzu iela 1, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. atdalītā zemes gabala platība 0.58ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

3.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķus – atsevišķi nodalītas 

atklātas autostāvvietas (1105) un ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām 

un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve 

(1201); 

3.3. uz zemes gabala atrodas Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošs asfaltēts 

stāvlaukums un būve ar kad.apz.[…]. 

4. Atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.3 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

nosaukumu Bērzu iela 5, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 
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4.1. atdalītā zemes gabala platība 0.1716ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

4.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – transporta līdzekļu 

garāžu apbūves (1104); 

4.3. uz zemes gabala atrodas individuālo garāžu kooperatīvam „Veselava” piekrītošas 

ēkas ar kad.apz.[…]un kad.apz.[…]. 

5. Atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.5 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

nosaukumu Bērzu iela 9, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

5.1. atdalītā zemes gabala platība 0.2130ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

5.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ľemšanas un 

notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve (1201); 

5.3. uz zemes gabala atrodas Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošs ūdenstornis ar 

kad.apz.[…], ūdens atdzelžotavas ēka un artēziskais urbums, un LMT piederoša ēka 

ar kad.apz.[…]. 

6. Atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.6 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

nosaukumu Bērzu iela 11, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

6.1. atdalītā zemes gabala platība 0.6299ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

6.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzľēmumu apbūves zeme (1001). 

7. Atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.7 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

nosaukumu Bērzu iela 10, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

7.1. atdalītā zemes gabala platība 0.4217ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

7.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme 

(0101); 

7.3. uz zemes gabala atrodas saimniecības ēka – kūtiľa „Aizvēji” ar kad.apz.[…]. 

8. Atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.8 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

nosaukumu Bērzu iela 8, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

8.1. atdalītā zemes gabala platība 0.3509ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

8.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 

uzľēmumu apbūves zeme (1001); 

8.3. uz zemes gabala atrodas SIA „Armorum” piederoša nedzīvojamā ēka ar 

kad.apz.[…]. 

9. Atlikušajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.4 zemes ierīcības projektā) saglabāt 

nosaukumu „” Virši”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

9.1. atdalītā zemes gabala platība 1,74ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

9.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme 

(0101); 

9.3. uz zemes gabala atrodas Priekuļu novada pašvaldībai piekrītoša būve ar 

kad.apz.[…]. 

10. Lēmumu nosūtīt SIA "Topometrs" Pļavas iela 3A, Cēsis, LV-4101 un VZD 

Vidzemes reģionālai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā. 
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16.  

Par nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziľo: F.Puľeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – 

nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos, Raiľa ielā 8A, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu un Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 

12.septembra domes sēdes lēmumu „Par nedzīvojamās telpas Raiľa ielā 8A, Priekuļos, 

atsavināšanu” (protokols Nr.13, p.17), atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, 

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

dome nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.5, 

Priekuļos, Raiľa ielā 8A, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā) 

 

17.  

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

noteikumu apstiprināšanu 

(ziľo: F.Puľeiko, izsakās: A.Rancāns, M.Baltiľš) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma  „Beta” , 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu un Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 

27.februāra domes sēdes lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Beta”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu pārdodot izsolē” (protokols Nr.4, p.15), atklāti balsojot, PAR -10 

(Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte 

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

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Beta”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā) 

 

18.  

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

noteikumu apstiprināšanu 

(ziľo: A.Rancāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sigma”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu un Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 

27.februāra domes sēdes lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Sigma”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu pārdodot izsolē” (protokols Nr.4, p.16), atklāti balsojot, PAR -10 

(Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte 

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

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sigma”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā) 

 

19.  

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

(ziľo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2014.gada 20.janvārī saľemto SIA „AMBER REAL” 

iesniegumu ar lūgumu anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], 

personas kods […], […], personas kods […], un […], personas kods […], […], Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, norādot, ka ir ieguvis īpašumā šo dzīvokli un sakarā ar to, šīm 

personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Ievērojot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus pēc šo ziľu pārbaudes un ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 

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

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziľu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiľš), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], personas kods 

[…], […], personas kods […], un […], personas kods […], […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

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

20.  

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

(ziľo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2014.gada 20.janvārī saľemto SIA „AMBER REAL” 

iesniegumu ar lūgumu anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], 

personas kods […], […], personas kods […], un […], personas kods […], […], Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, norādot, ka ir ieguvis īpašumā šo dzīvoklis, un sakarā ar to, ka šīm personām 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Ievērojot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, pēc šo ziľu pārbaudes, un ar lietu 

saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 

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

anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziľu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj:  
1. Anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu […], personas kods […], […], personas kods 

[…], […], personas kods […], un […], personas kods […], […], Priekuļu pagastā, Priekuļu 

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

21.  

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziľo: E.Šīrante) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

daļas 9.punktu un Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 13.punktu un 13.7.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 

(Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte 

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

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt […], personas kods […], dzīvojošs […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā pirmā kārtā ar Nr.7.  

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

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 11,9 m
2
, kopējo platību 19,8 

m
2  

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

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

līdzekļiem. 

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

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

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

projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieľemšanas aktu. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

 

22.  

Par nekustamā īpašuma „Mārtiņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziľo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojoša […], Cēsīs, Cēsu novadā, 2014.gada 

17.marta iesniegumu (reģ.17.03.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-167) par nekustamā 

īpašuma “Mārtiľi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas 

kārtība”, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta 

Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiľš), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Mārtiľi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.[…]), īpašumu, sastāvošu no trijiem neapbūvētiem zemes gabaliem (kad.apz.[…], […]un 

[…]) 3.77ha kopplatībā. 
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2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no trijiem neapbūvētiem 

zemes gabaliem (kad.apz.[…], […]un […]), apstiprināt jaunu nosaukumu „Rīti”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 3,77ha; 

2.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaľā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

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

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

kad.apz.[…]– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam (kad.apz.[…]) saglabājas nosaukums „Mārtiľi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 0.342ha; 

3.2. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un to platības saskaľā ar 

zemes robežu plānā uzrādīto; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601). 

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

 

23.  
Par nekustamā īpašuma „Vecskundriņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziľo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], dzimis […], dzīvojoša […], 2014.gada 17.marta 

iesniegumu (reģ. 17.03.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-168) par nekustamā īpašuma 

„Vecskundriľi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecskundriľi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]), zemes gabalu ar kad.apz. […]23.5ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes gabala ar 

kad.Nr.[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaunskundriľi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 23.5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101) un mežsaimniecības zeme (0201). 

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

nosaukums „Vecskundriľi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 37.2ha; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās 

saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (0202) un  zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 
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24.  

Par nekustamā īpašuma „Jaunklabes”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziľo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojošas […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

2014.gada 14.janvāra iesniegumu (reģ. 14.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-25) par 

nekustamā īpašuma “Jaunklabes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sadalīšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunklabes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]), neapbūvētu zemes gabalu ar kad.apz.[…]8.2ha platībā. 

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

gabala ar kad.Nr.[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Vārpiľas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā:  

2.1. zemes gabala kopējā platība – 8.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

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

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

mežsaimniecība (0201) ; 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam (kad.apz.[…]) saglabājas nosaukums 

„Jaunklabes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.8ha; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

 

 

25.  
Par pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu 

 (ziľo: E.Stapulone, izsakās: E.Latko, M.Baltiľš, A.Tīdemanis) 

          Domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Stapulone 

informē, ka komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par pakalpojumu līgumu pagarināšanu un 

nolemts līgumus ar treneriem slēgt līdz 2014.gada 31.augustam. Septembra mēnesī paredzēts 

slēgt trīspusējās sadarbības līgumus ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas sporta skolu un 

norēķinus veikt saskaľā ar rēķinu par attiecīgu summu – starpību no likmes un summas, ko dod 

valsts. Izglītības un zinātnes ministrija paredz līdz 2020.gadam pāriet uz valsts apmaksātu 

treneru atalgojumu. Pašvaldība var atsevišķi atbalstīt katru sporta veidu. 

        Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 13.marta (protokols Nr.8) atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 



18 

 

Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiľš), 

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

Līdz 2014.gada 31.augustam pagarināt noslēgtos līgumus par treneru sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

 

26.  

Liepas pamatskolas direktores K.Rebinovas iesnieguma izskatīšana 

(ziľo: E.Stapulone, izsakās: A.Rancāns, A.Kalniertis, E.Latko, J.Sukaruks, I.Liepiľa) 

 

           Deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Elīna 

Stapulone iepazīstina ar Liepas pamatskolas direktores K.Rebinovas iesniegto informāciju par 

bērniem Liepas pamatskolā, kuriem būtu nepieciešama īpaša pamatizglītības programma – ar 

mācīšanās traucējumiem. Tā kā šādu bērnu skaits palielinās, skolas direktore izteikusi vēlmi šādu 

programmu licenzēt Liepas pamatskolā.  

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2014.gada 13.marta (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -9 (Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Elija Latko), 

Priekuļu novada dome nolemj: 

Atbalstīt pamatizglītības programmas 21015611 - izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, ieviešanu Liepas pamatskolā ar 2014.gada 1.septembri. 

 

27.  

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „Firma Madara 89” 

(ziľo: A.Rancāns, izsakās: F.Puľeiko, G.Zicāns, G.Sabulis, M.Baltiľš, A.Tīdemanis) 

 

Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns informē, ka SIA „Firma Madara 89” 

nopirkusi Liepas universālveikalu no Cēsu rajona Patērētāju biedrības un plāno šo veikalu 

nojaukt un uzbūvēt jaunu, kā arī sakārtot blakus esošo teritoriju, izveidojot vienotu kompleksu. 

Lai to veiktu nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu. 

 

Izvērtējot domes rīcība esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

15.panta pirmās daļas 10.punktu, 77.panta trešo daļu un Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 20.marta (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR 

-10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte 

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

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt ar SIA „Firma Madara 89” zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par šādu 

zemesgabalu iznomāšanu: 

1.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0347, Rūpnīcas iela 8C, Liepa, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, platība 766 kv.m, lietošanas mērķis – 

inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zemes (kods 1201). 

1.2. Daļa 464 kv.m platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0188  un 

nosaukumu „Ciemata R daļa”, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, lietošanas 

mērķis – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
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28.  

Par atbalstu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektam 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski 

ražotu M1 kategorijas  elektromobili” 

(ziľo: M.Baltiľš, izsakās: F.Puľeiko, G.Sabulis, G.Zicāns) 

 

Deputāts M.Baltiľš informē par iespēju pašvaldībai piedalīties Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - 

atbalsts elektromobiļu un elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.  

 Deputāti izsaka viedokļus par nepieciešamību un iespēju iesniegt projekta pieteikumu 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 

pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 

Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78 „Klimata pārmaiľu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana 

transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums", 

atklāti balsojot, PAR -10 (Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Iveta Liepiľa, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiľš), 

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

1. Atbalstīt projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu 

jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas  elektromobili” (turpmāk - Projekts) pieteikuma 

iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata 

pārmaiľu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā 

„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un 

elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.  

2. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas plānotas EUR 25 796,00, tajā skaitā KPFI 

finansējums  EUR 18 500,00, kas ir 71,72 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, 

Priekuļu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) līdzfinansējums EUR 7 296,00, kas ir 28,28 

procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām.  

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt līdzfinansējumu EUR 7 296,00, veicot 

grozījumus Pašvaldības 2014.gada budžetā. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt priekšfinansējumu (50 procentu apjomā no 

piešķirtā KPFI finansējuma) EUR 9 250,00, veicot grozījumus Pašvaldības 2014.gada budžetā. 

 

 

29. 

Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2013.gada 4.jūlija lēmumā „Par zemes 

ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu”  

(ziľo: Z.Butāns) 
 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nepieciešamību veikt grozījumus 2013.gada 

4.jūlija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu” (protokols Nr.9, p.19). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un saskaľā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes 

reģionālās nodaļas 2013.gada 22.jūlija vēstuli Nr.10-03/268048-2/1, atklāti balsojot, PAR -10 

(Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Iveta Liepiľa, Sarmīte 
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Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiľš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izdarīt Priekuļu novada domes 2013.gada 4.jūlija lēmumā „Par zemes ierīcības 

projekta nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināšanu” (protokols Nr.9, p.19) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt minētā lēmuma 10.punktu šādā redakcijā: 

„10. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.9 zemes ierīcības projektā), uz 

kuras atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu […], ēkai ar kad.apz.[…]un būvēm ar kad.apz.[…]un 

[…], apstiprināt adresi Lauku iela 20, Jāľmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

10.1. atdalītā zemes gabala platība 0.5ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu  

iemērot dabā; 

10.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības 

zeme (0101); 

10.3. pieľemt zināšanai, ka ēkām un būvēm uz zemes gabala Adrešu reģistrā ir 

reģistrēta adrese „Cūku kūts pie fermas Laboratorija”, Jāľmuižā, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā;” 

1.2. izteikt minētā lēmuma 13.punktu šādā redakcijā: 

„13. No nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]) atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.p.k.13 zemes ierīcības projektā), uz 

kuras atrodas ceļš, apstiprināt nosaukumu  Ceļš A, Jāľmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

13.1. atdalītā zemes gabala platība 0.1ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

13.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101);” 

2. Lēmumu nosūtīt SIA „Latīpašums–Mērniecības birojs”, Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu 

novads, […], […]un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas iela 47, Valmiera. 

 

Nākamā domes sēde 2014.gada 24.aprīlī plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.17.15  

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


