
 
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 

 

2015.gada 26.martā          Nr.5 

 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

 

Darba kārtība:  

 

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

gabala ar kad.apz.[…], „Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” 

atzīšanu par spēku zaudējušu. 

2. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma (prot.Nr.1, 33.p.), „Par zemes 

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

atzīšanu par spēku zaudējušu.  

3. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma (prot.Nr.1, 34.p.), „Par zemes 

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

atzīšanu par spēku zaudējušu.  

4. Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma (prot.Nr.1, 35.p.), „Par zemes 

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

atzīšanu par spēku zaudējušu. 

5. Par nekustamā īpašuma „Gala Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

6. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Kalnupes”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

7. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lācīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

8. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lejas Inči”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

9. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Sene”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

11. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  „Akoti”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

12. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  „Gravas”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

13. Par zemes ierības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā. 
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14. Par nekustamā īpašuma „Vecjēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

15. Par bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites.  

16. Par deklarētās dzīvesvieta ziņu anulēšanu […]. 

17. Par deklarētās dzīvesvieta ziņu anulēšanu […]. 

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

19. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 2015.gadam”” 

izdošanu.  

20. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” izdošanu. 

21. Par mazo projektu konkursa „Mēs novadam” 2015 tēma: Vide un kultūra  nolikuma 

apstiprināšanu. 

22. Par telpu nomas maksas noteikšanu Priekuļu kultūras namā. 

23. Par dalības maksas noteikšanu vokālistu konkursā „Priekuļu novada Cālis” un Bērnības 

svētkos. 

24. Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai. 

25. Par  līguma veida noteikšanu starp Priekuļu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais 

centrs”.  

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

termiņa pagarināšanu. 

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

termiņa pagarināšanu. 

28. Par telpu nomas maksas noteikšanu Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

29. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

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

31. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

32. Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

33. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

34. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

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

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mīčulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks,  Elija Latko, 

Māris Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ilzīte Rumba  –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone  –juriste; 

Vineta Lapsele –projektu vadītāja; 

Sandra Mizga  –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 

Evita Šīrante  –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja. 
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Nepiedalās:  

Māra Juzupa  – atvaļinājumā; 

Dita Sloka   – darba sanāksmē; 

Gvido Sabulis   – atvaļinājumā. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina sēdes darba 

kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

35. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

36. Par zemes vienības ar kad.apz. […] piekritību pašvaldībai un nosaukuma piešķiršanu. 

37. Par projekta “Akcija – Zaļais ceļš Priekuļu novadā” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības 

fonda  izsludinātās konkursa aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II 

kārtā.  

38. Informācija pa parādiem Liepā un  veiktajām darbībām pēdējā mēneša laikā.  

39. Informācija par Priekuļu novada domes 2014.gada 28.auguta lēmuma „Par Niniera ezera 

nodošanu apsaimniekošanā” izpildes gaitu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte 

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

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

nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 35., 36., 37., 38. un 39. darba kārtības jautājumu. 

 

 

1. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma 

(prot.Nr.1, 13.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai” 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

lēmuma (prot.Nr.1, 13.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, piekritību pašvaldībai” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 13.p.), 

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

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

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

2. Valsts zemes dienests 2014.gada 16.decembrī ir pieņēmis atzinumu Nr.9-01/409937-

1/1 „Par īpašumu tiesību atzīšanu […]”, saskaņā ar kuru […]ir tiesības turpināt 

īpašuma tiesību atjaunošanu uz Priekuļu novada, Liepas pagasta ,,Rības” neatgūto 

mantojuma zemi  2.4 ha platībā. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 13.p.), „Par zemes 

gabala ar kad.apz.[…], „Rības”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

Valmierā, LV-4201. 
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2. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma 

(prot.Nr.1, 33.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

lēmuma (prot.Nr.1, 33.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību valstij” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 33.p.), „Par 

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

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

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

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

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

pagastā, Priekuļu novadā, kurā ietilpst arī zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […], 

izpirkšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 33.p.), „Par zemes 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

Valmierā, LV-4201. 

 

 

3. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma 

(prot.Nr.1, 34.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

lēmuma (prot.Nr.1, 34.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību valstij” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 34.p.), „Par 

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

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

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

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

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

Priekuļu novadā, kurā ietilpst arī zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […], 

izpirkšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 
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Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 34.p.), „Par zemes 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

Valmierā, LV-4201. 

 

 

4. 

Par Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma 

(prot.Nr.1, 35.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz. […], 

„Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, piekritību valstij” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

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

lēmuma (prot.Nr.1, 35.p.), „Par zemes gabala ar kad.apz.[…], „Cielaviņas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, piekritību valstij” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 35.p.), 

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

novadā, piekritību valstij”, saskaņā ar kuru izbeidza zemes lietošanas tiesības […], 

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

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

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

Priekuļu novadā, kurā ietilpst arī zemes vienība ar kadastra apzīmējumu […], 

izpirkšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 35.p.), „Par zemes 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

Valmierā, LV-4201. 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma „Gala Mežciemi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojošas […], un […], dzīvojoša […], 2014.gada 

6.marta iesniegumu (reģ.06.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Dz-194) par nekustamā 

īpašuma „Gala Mežciemi”, 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 
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte 

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

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

nolemj: 

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

(kad.Nr.[…]), neapbūvētus zemes gabalus ar kad.Nr.[…]un […], 1.8ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no diviem neapbūvētiem 

zemes gabaliem ar kad.apz.[…]un […], apstiprināt jaunu nosaukumu „Gala Kārkliņi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 1.8ha, 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 

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes gabala kad.apz.[…], 

pamatceltnes un piecām palīgceltnēm, saglabājas nosaukums „Gala Mežciemi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 0.9ha; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

6. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Kalnupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta […], kurš, pamatojoties uz  

2014.gada 18.jūlija pilnvaru, rīkojas  SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.44101034647, juridiskā 

adrese “Upmaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, vārdā, 2015.gada 2.marta iesniegumu 

(reģ. 04.03.2015.Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-176) par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kalnupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]), sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

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

21.panta 27.punktu,  Latvijas republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

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

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

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

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

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]). Zemes ierīcības projekts paredz no zemes vienības ar 

kad.apz.[…]atdalīt meža zemes gabalu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 
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2. No zemes vienības ar kad.apz.[…]atdalītajam,  jaunizveidotajam nekustamajam 

īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, apstiprināt jaunu nosaukumu 

„Upenes” Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 3.2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no pieciem zemes gabaliem, 

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

3.1. esošie zemes lietošanas mērķi atsevišķām zemes vienībām saglabājas nemainīgi; 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

7. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lācīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta […], kurš, pamatojoties uz  

2014.gada 18.jūlija pilnvaru, rīkojas  SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.44101034647, juridiskā 

adrese “Upmaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, vārdā, 2015.gada 2.marta iesniegumu 

(reģ. 04.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-173) par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lācīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), 

sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

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

21.panta 27.punktu,  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

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

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

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

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

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.[…]). Zemes ierīcības projekts paredz no zemes vienības ar 

kad.apz.[…]atdalīt meža zemes gabalu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. No zemes vienības ar kad.apz.[…]atdalītajam,  jaunizveidotajam nekustamajam 

īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, apstiprināt jaunu nosaukumu „Startu 

Lāči” Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā; 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 9.7ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no diviem zemes gabaliem, 

saglabājas nosaukums „Lācīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. esošie zemes lietošanas mērķi atsevišķām zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz divām lapām. 
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8. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lejas Inči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta […], kurš, pamatojoties uz  

2014.gada 18.jūlija pilnvaru, rīkojas  SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.44101034647, juridiskā 

adrese “Upmaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, vārdā, 2015.gada 2.marta iesniegumu 

(reģ. 04.03.2015.Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-172) par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejas Inči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]), sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

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

21.panta 27.punktu,  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

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

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

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

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

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), saskaņā ar kuru,  atdalot meža zemes gabalu, izveido 

jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, 

apstiprināt jaunu nosaukumu „Lejas Incīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 2.4ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no viena zemes gabala, saglabājas 

nosaukums „Lejas Inči”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. esošie zemes lietošanas mērķi saglabājas nemainīgi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

9. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta […], kurš, pamatojoties uz  

2014.gada 18.jūlija pilnvaru, rīkojas  SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.44101034647, juridiskā 

adrese “Upmaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, vārdā, 2015.gada 2.marta iesniegumu 

(reģ. 04.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-174) par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.4264 003 0134), sadalīšanai trīs atsevišķos nekustamos īpašumos.  

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

21.panta 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta  2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

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



9 

 

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

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

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

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]): 

1.1.  atdalot no zemes vienības ar kad.apz.[…]meža zemes gabalu, izveidojot jaunu 

nekustamo īpašumu; 

1.2.  atdalot no zemes vienības ar kad.apz.[…]meža zemes gabalu, izveidojot jaunu 

nekustamo īpašumu. 

2. No zemes vienības ar kad.apz.[…]atdalītajam,  jaunizveidotajam nekustamajam 

īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, apstiprināt jaunu nosaukumu 

„Dambīši” Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 17.3ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0201). 

3. No zemes vienības ar kad.apz.[…]atdalītajam,  jaunizveidotajam nekustamajam 

īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, apstiprināt jaunu nosaukumu „Zaķa 

dambis”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. atdalītā zemes gabala platība 10.0ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

3.2. zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0201). 

4. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no trīs zemes gabaliem, divām 

dzīvojamām ēkām un trīs palīgceltnēm, saglabājas nosaukums „Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

4.1. esošie zemes lietošanas mērķi atsevišķām zemes vienībām saglabājas nemainīgi; 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

10. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Sene”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta […], kurš, pamatojoties uz  

2014.gada 18.jūlija pilnvaru, rīkojas  SIA “Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.44101034647, juridiskā 

adrese “Upmaļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, vārdā, 2015.gada 2.marta iesniegumu 

(reģ. 04.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-175) par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Sene”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), 

sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

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

21.panta 27.punktu,  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

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

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

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Sene”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]), atdalot no zemes vienības ar kad.apz.[…]meža un tai 

piegulošo krūmāju zemi, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, 

apstiprināt jaunu nosaukumu “Sēnīte” Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1.  atdalītā zemes gabala platība 6.33ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2.  zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no deviņām zemes vienībām, 

saglabājas nosaukums „Sene”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1.  esošie zemes lietošanas mērķi atsevišķām zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

 

11. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam 

„Akoti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta […], 2015.gada 25.februāra iesniegumu 

(reģ. 25.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-148) par zemes lietošanas mērķa maiņu 

nekustamajam īpašumam „Akoti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu 

„Par pašvaldībām” 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 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Akoti”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]),  zemes vienībai ar kadastra apz.[…], kopējā platība 2.68ha – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

12. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamajam īpašumam 

„Gravas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta […], 2015.gada 25.februāra iesniegumu 

(reģ. 25.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-149) par zemes lietošanas mērķa maiņu 

nekustamajam īpašumam „Gravas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]). 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu 

„Par pašvaldībām” 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 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 
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Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Gravas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, (kad.Nr.[…]),  zemes vienībai ar kadastra apz.[…], kopējā platība 3.06ha – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

13. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojoša […], 2015.gada 20.marta iesniegumu (reģ. 

23.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-263) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

(kad.Nr.[…]) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands 

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

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

novada dome nolemj: 

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

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

īpašumos. 

2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu no apbūvētas zemes vienības: 

2.1. zemes vienības minimālā platība 2.00ha; 

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

lauksaimniecība (0101); 

2.3. jaunizveidotā nekustamā īpašuma nosaukumu apstiprināt vienlaicīgi ar zemes 

ierīcības projektu. 

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

(kad.Nr.[…]), sastāv no neapbūvēta zemes gabala: 

3.1.  zemes vienības platība 4.42ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību 

iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

4. Projektā paredzēt piekļūšanu visām zemes vienībām. 

5. Respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus. 

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

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

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

8. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 
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14. 

Par nekustamā īpašuma „Vecjēkuļi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojoša […], 2015.gada 23.marta iesniegumu (reģ. 

23.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar  Nr.Z-269) par nekustamā īpašuma „Vecjēkuļi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.4272 006 0148) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

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

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, 

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

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

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

(kad.Nr.4272 006 0148), neapbūvētu zemes gabalu ar kad.Nr.4272 006 0149 17.7ha platībā. 

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

gabala ar kad.apz.[…], apstiprināt jaunu nosaukumu „Vecjēkuļi 6”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 17.7ha, 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). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no diviem zemes gabaliem 

(kad.apz.[…]un […]), saglabājas nosaukums „Vecjēkuļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 11.0ha; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. zemes lietošanas mērķi zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

15. 

Par bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu 

parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: I.Rumba, E.Latko, M.Baltiņš, S.Orehova, A.Capars, E.Stapulone, 

J.Sukaruks, A.Tīdemanis) 

 

Dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītāja A.Rancāna informāciju par 

bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina 

izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājuma 

samazinājuma, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 
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Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

1. Norakstīt Liepas pagasta pārvaldes bezcerīgos īres/ apsaimniekošanas un pakalpojumu 

maksājumu parādus par summu EUR 9918.40 (deviņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro 40 

centi), tai skaitā pamatparāds EUR 9799,44, maksājuma nokavējuma procenti EUR 118,96,  jo 

parāda piedziņa turpmāk nav iespējama sakarā ar parādnieku nāvi, vai ir iestājies noilgums 

saskaņā ar Civillikuma 1895.pantu.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes 

vadītājs A.Rancāns. 

 

 

16.  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: E.Latko) 

 

 Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza […](reģistrēts 2015. gada 16. februārī Liepas 

pagasta pārvaldē ar Nr.21/1-2) par […], personas kods […], deklarētās dzīvesvietas […], ziņu 

anulēšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otrās daļas 27.punktu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 2003. 

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

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

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

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

pieņemšanas dienu. 

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

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

 

 

17.  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

         Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza […](reģistrēts 2015.gada 11.februārī Liepas pagasta 

pārvaldē ar Nr.20/1-2) par […], personas kods […], deklarētās dzīvesvietas […], ziņu anulēšanu 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otrās daļas 27. punktu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 2003. gada 11. 

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

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

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

pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas 

par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

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

 

 

18. 

[…]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

             

 Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], dzīvo […], 2015.gada 

27.februāra iesniegumu (reģ.27.02.2015. Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.23/3.2-

4.1) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.[…]un platību 0,5 ha, kas pirms atsavināšanas atradās 

[…]lietojumā, ar Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, p.31) 

piekrīt pašvaldībai.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", 

iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz 

laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas 

līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes 

nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

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

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

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

1. Iznomāt […], personas kods […], dzīvo […], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Nr.[…]un platību 0,5 ha Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Noteikt noma līguma termiņu – 10 gadi. 

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

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

5. Lēmumu nosūtīt […]uz adresi […]. 

 

 

19. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Priekuļu 

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

2015.gadam” izdošanu  

(ziņo: A.Tīdemanis, I.Rumba, izsakās: M.Baltiņš, J.Levitass, G.Zicāns, E.Latko, A.Capars, 

A.Kalnietis, J.Mičulis, S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem 2015.gada pašvaldības 

budžetā. 

Notiek debates par grozījumiem Priekuļu novada 2015.gada speciālajā budžetā – par 

summas palielinājumu  jauna traktora iegādei. 

Deputāts M.Baltiņš nepiekrīt speciālā budžeta grozījumiem un norāda, ka 

Tautsaimniecības komitejā tika diskutēts par lietota universāla traktora iegādi un par funkcijām, 

kādas tas veiks. Tomēr uzskata, ka ar specializēto tehniku varētu veikt sarežģītākus darbus. 
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Iesaka izmantot ārpakalpojumu, pamatojot to ar sagatavotiem izmaksu aprēķiniem 10 gadu 

periodā. Vai var pirkt traktoru no autoceļa fonda naudas un izmantot šķeldas stumšanai? 

G.Zicāns ir pret summas palielinājumu un traktora pirkšanu un iesaka šo naudu investēt 

ceļos, kam tas paredzēts. Uzskata, ka vajag veicināt uzņēmējdarbību – ņemt ārpakalpojumu. 

A.Capars iesaka detalizētāki izskatīt un izslēgt visus maksimāli nezināmos riskus, kas 

saistīti ar finansu naudu. Vai drīkst to ņemt no ceļa fonda un likt pamatlīdzekļos? Uzskata, ka 

jāatliek jautājuma izskatīšana līdz informācijas saņemšanai, jo tā ir liela nauda. 

J.Levitass norāda, ka Tautsaimniecības komitejas sēdē ceļu meistars un izpilddirektors 

ieteica palielināt summu un iegādāties jaunu traktoru. Uzņēmēja piedāvātais ārpakalpojuma 

izmaksu aprēķins ir lielāks par pašvaldības ekonomista sagatavotajiem aprēķiniem. Mums ir 

bāze – darbnīcas, garāžas un cilvēki, kas var darīt elementārus darbus. Piekrīt, ka ekskavators 

nav konkrēta darba veikšanai, bet ir universāls - var rakt, stumt. Pašvaldības mērķis ir sniegt 

pakalpojumu iedzīvotājiem, kas pieejams 5 minūšu laikā. Uzņēmēji nevar nodrošināt nekavējošu 

pakalpojuma sniegšanu. 

EUR 27000 nav liela starpība, runa ir par kapitālieguldījumu 10-15 gadus un 

pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.  

S.Orehova parēķinājusi, ka 5 gadu laikā šāda ekskavatora iegāde apmaksātos. Šis nav 

gadījums,  kad jāņem ārpakalpojums. 

I.Rumba uzsver, ka ceļu fonda līdzekļi paredzēti ceļu tehnikas iegādei, ceļu uzturēšanai, 

būvniecībai un remontam. 

A.Tīdemanis uzskata, ka pirkt jaunu traktoru ceļu uzturēšanai ir pareizs lēmums, jo 

pašvaldības teritorija ir liela un lietotai tehnikai nav garantija, un aicina balsot par grozījumiem 

saistošajos  noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 2015.gadam”.  

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un Priekuļu 

novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 23.marta (protokols Nr.3) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -9 (Elīna Stapulone, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko), PRET – 3 (Guntars Zicāns,  

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Par grozījumiem 

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

2015.gadam””.  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

20. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumu  Nr.3  

„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā” izdošanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: D.Kalniņa, A.Kalnietis) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par saistošo noteikumu Nr.3 „Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” 

izdošanu. 

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

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām 

41.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 
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Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekuļu novada administratīvajā teritorijā”. 

(Noteikumi pielikumā) 

2. Par saistošo noteikumu izdošanu informēt Cēsu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, 

Smiltenes, Beverīnas un Kocēnu novada pašvaldības, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministriju, Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu 

aizsardzības dienestu. 

 

 

21. 

Par mazo projektu konkursa „Mēs novadam” 2015 tēma: Vide un kultūra  

nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: V.Lapsele) 

 

 Dome izskata jautājumu par mazo projektu konkursa „Mēs novadam” 2015 tēma: Vide 

un kultūra nolikuma apstiprināšanu. 

Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāja V.Lapsele informē, ka mazo projektu 

konkursa „Mēs novadam” 2015 ietvaros piešķirtais kopējais finansējums - 3560.00 EUR un 

viena projekta īstenošanai maksimālais piešķirtais finansējums var būt līdz 600 EUR. 

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

21.panta 27.punktu, 41.panta 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt mazo projektu konkursa „Mēs novadam” 2015 tēma: Vide un kultūra 

nolikumu. (Nolikums pielikumā). 

 

 

22. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu Priekuļu kultūras namā 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: I.Rumba, G.Zicāns, E.Latko, A.Capars, A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata Priekuļu kultūras nama vadītājas Ingas Kraftes 2015.gada 17.marta 

iesniegumu (reģ. 17.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.576) par nepieciešamību noteikt 

Priekuļu kultūras nama telpu nomas maksu. 

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

iesniegumu izskatīts komitejas sēdē un, ņemot vērā ekonomista iesniegto telpu nomas maksas 

aprēķinu, atbalstīja lūgumu par Priekuļu kultūras nama lielās zāles, foajē un spoguļu zāles nomas 

maksas noteikšanu. 

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

21.panta pirmās daļas  14.punkta „b” apakšpunktu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2015.gada 19.marta (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 (Elīna 

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

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

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

1. Ar 2015.gada 1.aprīli par Priekuļu kultūras nama telpu izmantošanu noteikt šādu 

nomas maksu par 1 (vienu) stundu bez pievienotās vērtības nodokļa:  

1.1. lielā zāle EUR 35.07 (trīsdesmit pieci eiro 07 centi); 

1.2. foajē EUR 13.40 ( trīspadsmit eiro 40 centi); 

1.3. spoguļu zāle EUR 4.94 (četri eiro 94 centi).  
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu kultūras nama direktore I.Krafte. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu  novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmuma „Par 

Priekuļu novada kultūras namu telpu nomas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.11, p.7) 

3.punktu. 

 

 

23. 

Par dalības maksas noteikšanu vokālistu konkursā „Priekuļu novada Cālis” un Bērnības 

svētkos 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās E.Latko) 

 

 Dome izskata Priekuļu kultūras nama vadītājas Ingas Kraftes 2015.gada 17.marta 

iesniegumu (reģ. 17.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.576) par dalības maksas 

noteikšanu vokālistu konkursa „Priekuļu novada Cālis” un Bērnības svētku pasākuma 

dalībniekiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Priekuļu novada administratīvajā teritorijā. 

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

21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu  un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2015.gada 19.marta (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

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

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

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

1. Noteikt dalības maksu EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi) apmērā katram ārpus 

Priekuļu novada administratīvās teritorijas deklarētajam jauno vokālistu konkursa „Priekuļu 

novada Cālis” un Bērnības svētku  dalībniekam. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu kultūras nama direktore I.Krafte. 

 

 

24. 

Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: J.Sukaruks) 

 

Dome izskata Priekuļu kultūras nama vadītājas Ingas Kraftes 2015.gada 17.marta 

iesniegumu (reģ. 17.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.576) par mērķdotācijas 

sadalījumu pašvaldības mākslinieciskajiem kolektīviem un to vadītājiem. 

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

2015.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.pielikumu, Ministru kabineta 2012.gada 

25.septembra noteikumiem Nr.670 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 19.marta 

(protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands 

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

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

novada dome nolemj: 
1. Noteikt šādu mērķdotācijas sadalījumu Priekuļu novada māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju ceturkšņa darba samaksai : 

1. […] 

2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto mērķdotāciju izmaksāt vienu reizi ceturksnī.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītāja I.Rumba. 
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25. 

Par  līguma veida noteikšanu starp Priekuļu novada pašvaldību un SIA „Cēsu 

Olimpiskais centrs” 

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

 

Dome izskata jautājumu par līguma veida noteikšanu starp Priekuļu novada pašvaldību 

un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”. 

Deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja E.Stapulone 

informē, ka komiteja, piedaloties Cēsu un Priekuļu novada domes deputātiem un speciālistiem, 

atbalsta slēgt pakalpojuma līgumu, kas ļauj sekot līdz piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumam un 

paveiktajiem darbiem. 

Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu  pieejamību visiem Priekuļu novada pašvaldības 

iedzīvotājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 

15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45., 46. 

pantu, kā arī ņemot vērā augstākminēto un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

2015.gada 19.marta (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”  par pašvaldības 

autonomās funkcijas nodrošināšanu - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M.Juzupai parakstīt Priekuļu novada 

pašvaldības vārdā šī lēmuma 1.punktā minēto pakalpojuma līgumu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

  

26. 

Reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija” iesnieguma izskatīšana par  

 noma līguma termiņa pagarināšanu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

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

Nr.90000158170, juridiskā adrese: Bruņinieku 10a, Rīga, 2015.gada 13.marta iesniegumu 

Nr.IE-15.204 (reģ.16.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.550) par nedzīvojamo telpu 

Liepas pagasta Pāvila Rozīša ielā 5 nomas līguma termiņa pagarināšanu.    

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Reliģiskai organizācijai 

„Pestīšanas armija” līdz 2015.gada 26.martam nomā nodotas Liepas pagasta Pāvila Rozīša ielā 5 

nedzīvojamās telpas noliktavas vajadzībām humānās palīdzības preču glabāšanai.  

Reliģiskā organizācija „Pestīšanas armija” vēlas pagarināt nomas līguma termiņu līdz 

2016.gada 26.martam. 

Nomniekam nav parādsaistību ar Priekuļu novada pašvaldību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 un Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 19.marta (protokols Nr.5) atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, 

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

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

1. Pagarināt nomas līguma termiņu ar Reliģisko organizāciju „Pestīšanas armija”, 

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

līdz 2016.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. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot nomas līguma 

papildinājumus. 

3. Pilnvarot Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M.Juzupai parakstīt nedzīvojamo 

telpu nomas līguma papildinājumus. 

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

5. Lēmumu nosūtīt Reliģiskajai organizācijai „Pestīšanas armija” uz adresi Bruņinieku 

iela 10a, Rīga, LV-1001. 

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

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

 

 

27. 

Reliģiskās organizācijas „Pestīšanas armija” iesnieguma izskatīšana par nomas līguma 

termiņa pagarināšanu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

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

Nr.90000158170, juridiskā adrese: Bruņinieku 10a, Rīga, 2015.gada 13.marta iesniegumu 

Nr.IE-15.203 (reģ.16.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.549) par Liepas pagasta 

bibliotēkas telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.    

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Reliģiskai organizācijai 

„Pestīšanas armija” līdz 2015.gada 26.martam nomā nodotas Liepas pagasta bibliotēkas telpas.  

Reliģiskā organizācija „Pestīšanas armija” vēlas pagarināt nomas līguma termiņu līdz 

2016.gada 26.martam. 

Nomniekam nav parādsaistību ar Priekuļu novada pašvaldību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto 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 un Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 19.marta (protokols Nr.5) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

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

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

1 (vienu) gadu – līdz 2016.gada 26.martam, par Liepas pagasta  bibliotēkas lasītavas 

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

novads, LV-4128, lietošanu. 

8. Noteikt telpu lietošanas laiku: katras nedēļas svētdiena no pulksten 9.00 līdz 14.00. 

9. Ja nepieciešams izmantot telpas citā dienā, jautājums saskaņojams 5 dienas iepriekš ar 

bibliotēkas vadītāju. 

10. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot nomas līguma 

papildinājumus. 

11. Pilnvarot Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M.Juzupai parakstīt neapdzīvojamo 

telpu nomas līguma papildinājumus. 

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

13. Lēmumu nosūtīt Reliģiskajai organizācijai „Pestīšanas armija” uz adresi Bruņinieku 

iela 10a, Rīga, LV-1001. 

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

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

4201. 
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28. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā 

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

 

Dome izskata jautājumu par telpu nomas maksas noteikšanu Raiņa ielā 8, Priekuļus, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu  novadā. 

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

21.panta pirmās daļas  14.punkta „b” apakšpunktu un Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 

19.marta (protokols Nr.5) atzinumu un saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -

12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

1. Ar 2015.gada 1.aprīli par telpu Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, izmantošanu noteikt šādu nomas maksu par 1 ( vienu) stundu bez pievienotās vērtības 

nodokļa: 

1.1. lielā zāle EUR 12.96 ( divpadsmit eiro 96 centi); 

1.2. mazā zāle EUR 6.09 ( seši eiro 09 centi).  

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

3. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu  novada domes 2011.gada 10.marta lēmumu „Par 

telpu īres maksas noteikšanu Raiņa ielā 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” 

(protokols Nr.4, p.12). 

 

 

29. 

Iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: E.Latko) 

 

  Dome izskata […]2015.gada 16.marta iesniegumu (reģ.16.03.2015. Priekuļu novada 

Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.36/3-4.1) par zemes nomu  pakalpojuma „Izjādes ar zirgu” 

sniegšanai 5 - 6 reizes gadā uz Priekuļu  novada Liepas pagasta pašvaldības zemes.  

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

15.panta 10.punktu, 77.panta trešo daļu un  Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 23.marta  

(protokols Nr.6), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 

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

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

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt […], personas kods […], dzīvesvietas adrese- […], zemes vienību ar kadastra  

Nr.[…], 30m x 30m platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 1 gads. 

3. Noteikt nomas maksu EUR 10,00 gadā, ar nosacījumu, ka pēc pasākuma teritorija tiek 

atstāta sakopta. 

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

5. Lēmumu nosūtīt […]uz adrese - […]. 
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30. 

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

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja SIA „Hiponia”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003426895, 2015.gada 27.februāra vēstuli Nr.3/4-485 (reģ.03.03.2015. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.453) ar lūgumu anulēt ziņas par […], personas kods […], […], personas kods 

[…], un […], personas kods […], deklarēto dzīvesvietu […], saskaņā ar Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12. panta 1. daļas otro punktu. 

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

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

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

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

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

kods […], deklarēto dzīvesvietu […]. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 

speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

31. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja […]2015.gada 19. februāra iesniegumu (reģ.19.02.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ļ-125) ar lūgumu anulēt ziņas par […], personas kods […], 

deklarēto dzīvesvietu […]. 

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

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

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

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

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

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

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

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 

speciāliste S.Mizga. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.14 uz divām lapām. 
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32. 

Par […]uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 
Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2015.gada 4.marta iesniegumu 

(reģ. 06.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-190) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus un pamatojoties 

uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 7.punktu, 15.punktu, 15.2.punktu, 15.2.5.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

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

vispārējā kārtā ar Nr.6. 

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

 

 

33. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2015.gada 14.janvāra iesniegumu 

(reģ.15.01.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-23) 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 -12 

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

34. 

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2015.gada 16.februāra 

iesniegumu (reģ.16.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-111) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 

13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 

15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars 
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Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atteikt reģistrēt […], personas kods […], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

35. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

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

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja ziņojumu par nepieciešamību 

apstiprināt zemes lietošanas mērķi nomas zemes gabalam uz zemes vienības ar 

kad.apz.[…]„Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

(pielikums Nr.1). 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, (kad.Nr.[…]), sastāvoša no diviem zemes gabaliem (kad.apz.[…] un […]), 

īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā Priekuļu novada pašvaldībai, Priekuļu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.380; 

2. Nekustamajam īpašumam „Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) ir noteikts zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības 

zeme (0101); 

3. Priekuļu novada dome 2014.gada 28.augustā pieņēma lēmumu (prot. Nr.10, 19.p.) „Par 

Niniera ezera nodošanu apsaimniekošanā”, kas paredz par daļu no zemes vienības ar 

kad.apz.4272 006 0218 slēgt nomas līgumu; 

4. Priekuļu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada domes sēdē 2009.gada 

17.septembrī, protokols Nr.8, 12.p. Teritorijai pie Niniera ezera Priekuļu pagasta 

teritorijas plānojumā ir noteikta jaukta izmantošana – mežsaimniecības zeme ar 

sabiedriskās apbūves elementiem. 

 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

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

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

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

 

1. Uz zemes vienības „Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, (kad.Nr.[…]), izveidotajam zemes gabalam noteikt robežas atbilstoši pielikumā Nr.1 

noteiktajam: 

1.1. nomas zemes gabala platība 21.1ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

1.2. izveidotajam nomas zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – pārējo 

sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme (0908). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J/Pētersons. 

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

4201. 
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36. 

Par zemes vienības ar kad.apz. […] 

piekritību pašvaldībai un nosaukuma piešķiršanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

 Dome izskata jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  […]piekritību 

pašvaldībai un nosaukuma piešķiršanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu […]Valsts kadastra reģistrā reģistrēta kā valsts rezerves fonda zeme.  

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.[…] nosaukumu Kalāči – Irbītes. 

2. Zemes vienība kadastra apzīmējumu […] piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir 

ierakstāma zemesgrāmatā. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […] noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

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

(1101). 

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

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

4201. 

 

 

37. 

Par projekta “Akcija – Zaļais ceļš Priekuļu novadā” iesniegšanu Latvijas vides 

aizsardzības fonda  izsludinātās konkursa aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida 

popularizēšana” II kārtā  

(ziņo: E.Stapulone) 

 

E.Stapulone iepazīstina ar Priekuļu novada kultūras un izglītības attīstības biedrības 

„Četri” valdes priekšsēdētājas B.Rozes lūgumu  pašvaldību atbalstīt projekta iesniegšanu 

Latvijas vides aizsardzības fonda projekta konkursa aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida 

popularizēšana” II kārtā.  

Projekta ietvaros tiks organizēta akcija riteņbrauciens novada teritorijā ar pieturas 

punktiem, kuros notiks videi draudzīga dzīves veida popularizējošas aktivitātes, vides plakātu 

gatavošana, kāda maz zināma dabas objekta iepazīšana, norādes zīmes izgatavošana, kāda 

objekta sakopšana un labiekārtošana, novadīts noslēguma pasākums ar vides filmu skati un vides 

izglītības aktivitātēm. Projektu īstenos  Priekuļu novada kultūras un izglītības attīstības biedrība 

„Četri” , jauniešu centrs „Apelsīns” un piesaistītie brīvprātīgie. Projekta kopējās izmaksas EUR 

800.00, kas ir priekšfinansējums, no pašvaldības puses nepieciešamais līdzfinansējums EUR 

200.00 

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

21.panta 27.punktu, Finanšu komitejas 2015.gada  23.marta (protokols Nr.3) atzinumu un 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 26.marta (protokols Nr.5) atzinumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Sarmīte Orehova, Dace 

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

Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atbalstīt Priekuļu novada kultūras un izglītības attīstības biedrības „Četri” dalību 

izsludinātajā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta konkursā „Videi draudzīga dzīvesveida 

popularizēšana II kārtā” 

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

Jauniešu centra „Apelsīns” vadītāju B.Rozi sagatavot un iesniegt projekta „Akcija – Zaļais ceļš 

Priekuļu novadā”  iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fondā.  

 

 

38. 

Informācija par parādiem Liepā un  veiktajām darbībām pēdējā mēneša laikā 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: I.Jansone, M.Baltiņš, S.Orehova, J.Levitass) 

 

 Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns deputātus informē par parādiem Liepā un 

veiktajā darbībām pēdējā mēneša laikā - pieaugums no janvāra mēneša 8000 EUR, no tiem EUR 

1000 nekustamā īpašuma nodokļa daļa. Izsūtīti 11 brīdinājumi par siltā ūdens atslēgšanu. Trīs 

komunālo maksājumu parādnieki pilnībā parādu EUR 2100 apmērā atmaksājuši un ar tiesu 

izpildītājiem piedzīts EUR 1000.  

Deputāts M.Baltiņš jautā, cik lietas nodotas tiesu izpildītājiem un uzsākti pārdošanas 

procesi par privāto dzīvokļu īpašnieku parādiem. 

Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns atbild, ka neviens. Lielākā parāda summa, 

kuru nereāli atgūt, ir par pašvaldības dzīvokļiem, jo tajos pārsvarā dzīvo maznodrošinātas 

personas un ģimenes. 

Deputāts M.Baltiņš – kā var parāds sasniegt EUR 1000 un vairāk. Nepieciešama iekšējā 

kārtība par parāda piedziņu. 

Juriste I.Jansone skaidro secību, kā notiek dzīvokļa nodošana izsolē par komunālo 

maksājumu un nekustamā īpašuma nodokļa parādiem. 

Deputāte S.Orehovu jautā, kad sāk izsūtīt brīdinājumus. 

Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns skaidro – ja ir 3 mēnešu parāds, pirmajā 

mēnesī paziņojums un otrajā mēnesī aicinājums uz pārrunām. 

Deputāts J.Levitass uzsver, ka radikālāk un stingrāk jāstrādā šajā jomā un katru mēnesi 

Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A.Rancānam domes sēdē jāsniedz informāciju par parādu 

apmēra izmaiņām, veiktajām darbībām parādu piedzīšanai. 

 Priekuļu novada dome pieņem zināšanai Liepas pagasta pārvaldes vadītāja A.Rancāna 

sniegto informāciju par darbu ar parādniekiem Liepā. 

 

 

 

39. 

Informācija par Priekuļu novada domes 2014.gada 28.auguta lēmuma „Par Niniera ezera 

nodošanu apsaimniekošanā” izpildes gaitu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: M.Baltiņš, G.Zicāns, J.Levitass) 

 

Izpilddirektors F.Puņeiko informē par Priekuļu novada domes 2014.gada 28.augusta 

lēmuma „Par Niniera ezera nodošanu apsaimniekošanā” izpildes gaitu. Lēmumā norādīts, ka 

izsoles nolikuma izstrādāšanai deputātiem jāiesniedz priekšlikumi par nosacījumiem, kuri 

iekļaujami nolikumā. Neviens priekšlikums papildus domes sēdē izteiktajiem līdz šim brīdim 

nav iesniegts. 

Ir sagatavots Nomas tiesību izsoles nolikuma projekts, kas nodots deputātiem izskatīšanai 

un priekšlikumu sniegšanai līdz 2015.gada 7.aprīlim, lai precizēto Nomas tiesību izsoles projektu 

varētu nākamajā domes sēdē apstiprināt.  
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Deputāti izsaka viedokļus par domes 2014.gada 28.augusta lēmuma izpildes gaitu un 

turpmākām darbībām, tajā skaitā par iznomājamās teritorijas platības noteikšanu, izmaksām 

izsoles izsludināšanai, tajā skaitā izmaksām par nomas zemes plāna izgatavošanu. 

Deputāts G.Zicāns norāda uz pārāk ilgo lēmums izpildi.  

Deputāts M.Baltiņš atzīst, ka tā kā uz šo sezonu nomas tiesību izsoli nepaspēs 

noorganizēt, pašvaldībai pašai jārisina jautājums par Niniera ezera teritorijas uzturēšanu kārtībā 

un labiekārtošanu, izvietojot tualetes un pārģērbšanās kabīni. Lūdz pašvaldībai izpilddirektoram 

sniegt informāciju par iespējām. 

Izpilddirektors F.Puņeiko uzskata, ka varētu uzstādīt pārvietojamo  tualeti to nomājot vai 

pašvaldībai pašai iegādājoties savā īpašumā. 

Deputāts G.Zicāns iesaka nopirkt vienu pārvietojamo tualeti. 

Deputāts J.Levitass atbalsta, ka labāk nopirkt pašiem savu, jo pašvaldībai ir asenizācijas  

mašīna. 

Notiek diskusijas par tualetes uzstādīšanu pie Niniera ezera. 

Priekuļu novada dome pieņem zināšanai  izpilddirektora F.Puņeiko sniegto informāciju 

par lēmuma „Par Niniera ezera nodošanu apsaimniekošanā” izpildes gaitu un turpmākajām 

darbībām. 
 

 

Sēdi beidz plkst.17.40  

 

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


