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Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 
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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Veselavas pagastā 

 
2015.gada 30.aprīlī          Nr.6 

 

Sasaukta plkst.12.00 

Sēdi atklāj plkst.12.05 

 

Darba kārtība:  

 
1. Par vietvārda apstiprināšanu dīķim nekustamajā īpašumā „Brīvnieki”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā. 
2. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Audzītes”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā. 
3. A.A. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 
4. Zemnieku saimniecības „Muižas Papāni” iesnieguma izskatīšana par noma līguma 

termiņa izmaiņām. 
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.P.  

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.V. un J.J. 
7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.R., M.R., K.R. un M.K. 
8. Par Dz.G. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

9. Par P.V. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 
10. Par R.B. uzņemšanu Palīdzības reģistrā. 

11. Par J.A. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 
12. Par A.V. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 
13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.G. 

14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V.V.   
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.M.V. 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 12, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu pārdodot izsolē. 

17. L.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

18. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam.  
19. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam. 

20. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” piekritību pašvaldībai. 
21. Par ieejas maksas noteikšanu. 
22. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu. 

23. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem Priekuļu 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu 

2015.gadam” izdošanu.  

mailto:dome@priekulunovads.lv
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24. Par Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Dienas aprūpes centra 

personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei un darbības nodrošināšanai Priekuļu 

novadā. 
25. Par Veselavas muižas kompleksa attīstības stratēģiju. 

26. Par ceļiem paredzēto līdzekļu sadalījumu. 
27. Informācija par parādiem Liepā un  veiktajām darbībām pēdējā mēneša laikā.  
28. Kompānijas „Kurtuesi.lv” prezentācija. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 
 

Piedalās –  
Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, 
Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks,  Elija Latko, Māris Baltiņš. 
 

Pašvaldības darbinieki:  
Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 
Andris Rancāns –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ainārs Amantovs  –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 
Inita Jansone  –juriste; 

Juris Pētersons  –teritorijas plānotājs; 
Evita Šīrante  –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 
Elīna Tilaka   –tūrisma speciāliste; 

Emerita Gruzde –Veselavas tautas nama vadītāja; 
Īrisa Uldriķe   –Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

 
 
Nepiedalās:  

Dita Sloka   – attaisnota iemesla dēļ. 
 

Uzaicināts:  
1. Dainis Kreilis – SIA „Kurtuesi.lv” projektu attīstības direktors; 
2. Modris Jankovskis – R/O Pestīšanas armija Skangaļu muižas direktors; 

3. Sarmīte Feldmane – laikraksta „Druva” korespondente.  
 

 

1. 

Par vietvārda apstiprināšanu dīķim nekustamajā īpašumā 

„Brīvnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

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

 Dome izskata A.A., dzīvojoša „adrese”, 2015.gada 25.februāta iesniegumu 
(reģ.25.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-147) par nosaukuma maiņu dīķim 

„Brīvniekos”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 
 Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sastāvoša no 

sešām zemes vienībām („kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums”, „kadastra 
apzīmējums”, „kadastra apzīmējums”, „kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums, pamatceltnes un trīs palīgceltnēm, īpašuma tiesības ir nostiprinātas A.A. 
Veselavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.32; 
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2. Uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, atrodas 3.74ha liels dīķis.  

 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi”, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 
Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 
Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:  

1. Dīķim uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Brīvniekos”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā,  apstiprināt vietvārdu – „Rožezers”. 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt A.A., „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 
47, Valmierā. 

 
 

2. 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

„Audzītes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 
 
 Priekuļu novada dome izskata z/s „Lejas Sīmaņi”, reģ.Nr.49501016483, juridiskā adrese 

„Lejas Sīmaņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 2015.gada 9.aprīļa iesniegumu 
(reģ.09.04.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.739) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašuma „Audzītes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 
apzīmējums”) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  
 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 11. punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, 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 „Audzītes”, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), atdalot no zemes vienības neapbūvētu zemes 

gabalu (lauksaimniecības un meža zemi), izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 
2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 
2.1. no īpašuma zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu” atdalāmā zemes gabala platība 

orientējoši 11.0ha liela; 
2.2. atlikušā zemes gabala, uz kura atrodas dzīvojamā māja un trīs nedzīvojamās ēkas, 

platība saglabājas ne mazāka par 2.0ha; 
2.3. nodrošināt piekļūšanu no pašvaldības ceļa abām zemes vienībām; 
2.4. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 
2.5. gadījumā, ja tiek grozīti esošie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi 

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

2.6. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu „Paaudzītes”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes 
ierīcības projektu. 

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

4. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.1 uz divām lapām. 
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Plkst.12.20 ierodas deputāte D.Kalniņa un piedalās turpmāko sēdes darba kārtība 

jautājumu izskatīšanā. 
 

 

3. 

A.A. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: A.Amantovs, izsakās:  I.Jansone, G.Zicāns, S.Orehova, D.Kalniņa) 
 

Priekuļu novada dome izskata A.A. 2015.gada 25.februāra iesniegumu (reģ.25.02.2015. 
Priekuļu novada pašvaldībā A-146) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

A.A. vēlas slēgt zemes nomas līgumu par īpašumu „Lejas Viesītes”,  „kadastra 

apzīmējums”,  3.8ha platībā uz 6 gadiem. Ar 2015.gada 29.janvāra domes lēmumu „Par zemes 
gabala ar „kadastra apzīmējumu”, „Lejas Viesītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību 

valstij” (protokols Nr.1, p.46) šī zeme ir ieskaitīta rezerves fondā.  
Neviena cita persona nav pieteikusies uz šīs zemes vienības nomu. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 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 A.A., deklarētā dzīvesvieta  „adrese”, zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējumu”  3.8 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 
3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Lēmums zaudē spēku, ja zemes nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no lēmuma 
paziņošanas dienas A.A. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste Ineta Eberharde. 
6. Lēmumu nosūtīt A.A. uz adresi – „adrese”. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 
rajona tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmiera, LV – 4201. 
 

 
4. 

Zemnieku saimniecības „Muižas Papāni” iesnieguma izskatīšana par noma līguma termiņa 

izmaiņām 

(ziņo: A.Amantovs, izsakās: D.Kalniņa, M.Baltiņš) 

 
Priekuļu novada dome iepazīstas ar zemnieku saimniecības „Muižas Papāni”, 

reģistrācijas nr. 44101034929,  2015.gada 31.marta iesniegumu (reģ.31.03.2015. Priekuļu 
novada pašvaldībā ar Nr.696) ar lūgumu veikt izmaiņas 2011.gada 9.jūnijā starp Priekuļu novada 
pašvaldību un zemnieku saimniecību noslēgtajā Lauku apvidus zemes nomas līgumā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka 2011.gada 9.jūnijā starp 
Priekuļu novada pašvaldību un zemnieku saimniecību „Muižas Papāni” noslēgts Lauku apvidus 

zemes nomas līgums, ar kuru pašvaldība iznomājusi zemnieku saimniecībai daļu 9,9 ha platībā 
no  zemes gabala ar „kadastra numuru” un daļu 2,7 ha platībā no zemes gabala ar „kadastra Nr.”, 
nomas līguma termiņš noteikts līdz 2016.gada 31.decembrim. 

Iesniegumā zemnieku saimniecība norādījusi, ka vēlas turpināt un uzņemties saistības 
bioloģiskajā lauksaimniecībā, un optimāli nepieciešams, lai zemes nomas līguma darbības 

termiņš būtu vismaz 5 gadi, t.i. līdz 2020.gada 31.decembrim. 



5 

 
Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs A. Amantovs apliecina, ka iznomātās teritorijas ir 

apsaimniekotas, zemnieku saimniecībai „Muižas Papāni” nomas maksas vai citu maksājumu 

parādu attiecībā pret pašvaldību nav. 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija 

ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 
Likuma „Par pašvaldībām” 76.panta 6.punkts nosaka, ka pašvaldību ekonomiskais 

pamats ir manta, tai skaitā finanšu resursi, kas veidojas no ieņēmumiem par pašvaldības īpašuma 

apsaimniekošanu. 
Likuma „Par pašvaldībām” 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums izmantojams 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. To īpašuma daļu, kas 
nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā 
gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. 

Iznomājot iepriekš minētos zemes gabalus, pašvaldība var gūt ienākumus iedzīvotāju 
vajadzību apmierināšanai un sekmēt optimālā termiņā Priekuļu novada administratīvajā teritorijā 

saimniecisko darbību. Neviena cita persona nav pieteikusies nomāt šos zemes gabalus. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.pantu, 

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

Gvido Sabulis, 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. Veikt izmaiņas 2011.gada 9.jūnijā starp Priekuļu novada pašvaldību un zemnieku 

saimniecību „Muižas Papāni” noslēgtajā Lauku apvidus zemes nomas līgumā, mainot  nomas 

līguma termiņu – 2020.gada 31.decembris. 
2. Uzdot juristei I.Jansonei sagatavot izmaiņas nomas līgumā. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt nomas līguma izmaiņas. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Veselavas pagasta pārvaldes vadītājam A. 

Amantovam. 

5. Lēmumu nosūtīt zemnieku saimniecībai „Muižas Papāni” uz adresi – „adrese”. 
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

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

5. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.P. 

(ziņo: A.Rancāns) 
 

Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes iesniegto ziņojumu (Nr.45, 26.03.2015.) par deklarētās dzīvesvietas „adrese”, ziņu 
anulēšanu J.P., „personas kods”, un J.P., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta: „adrese”, 

08.03.2015. iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otrās daļas 
27.punktu; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 12. panta 
pirmās daļas 2. punktu un sesto daļu; 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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, 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 J.P., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas datumu. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 
3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.2 uz divām lapām. 

 
 

6. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.V. un J.J. 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes iesniegtos dokumentu 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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 

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 V.V., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas datumu. 

2. Anulēt J.J., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 
pieņemšanas datumu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 
4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz trīs lapām. 

 

 
7. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.R., M.R., K. R. un M.K. 

(ziņo: A.Rancāns) 
 

Izskatījusi G.G. iesniegumu (reģistrēts 2015.gada 11.martā Priekuļu novada pašvaldībā 
ar Nr.G-210) par A.R., M.R., viņu nepilngadīgas meitas K.R. un pilngadīgas M.K. deklarētās 

dzīvesvietas „adrese”, 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 ...”, un 
saskaņā ar minēto noteikumu 6. punktu, kas nosaka, ka ,, Anulējot ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu, iestāde anulē personas deklarācijā iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo bērnu 
deklarētajām dzīvesvietām un deklarācijā minēto papildu adresi (adreses) un paziņo par to 

bāriņtiesai”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands 
Capars, Gvido Sabulis, 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 A.R., „personas kods”, un viņas nepilngadīgajam bērnam – K.R., „personas 

kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma pieņemšanas dienu. 
2. Anulēt M.R., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 
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3. Anulēt M.K., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 
5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz trīs lapām. 

 
 

8. 

Par Dz.G. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 
(ziņo: E.Šīrante) 

 
Priekuļu novada dome izskata Dz.G., „personas kods”, 2014.gada 23.oktobra iesniegumu 

(reģ.27.10.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-937) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 
Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar Dz.G. lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 24., 29.2.punktu, atklāti balsojot, PAR 
-14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 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 Dz.G., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 
apmaiņas kārtā ar Nr.13. 

2. Lauzt 2015.gada 10.februāra dzīvojamās telpas īres līgumu ar Dz.G., „personas kods”, 
par divistabu dzīvokļa „adrese”, ar dzīvojamo platību 33,4 m2, kopējo platību 54,3 m2 izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Dz.G., „personas kods”, par vienistabas 
dzīvokļa „adrese”, ar dzīvojamo platību 11,7 m2, kopējo platību 18,5 m2  izīrēšanu uz vienu gadu 
ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

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

5. Piekrist, ka Dz.G., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 
„adrese”. 

6. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 
7. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt īres līgumu. 

8. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā 
sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

 
 

9. 

Par P.V. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas  

izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 
 

Priekuļu novada dome izskata P.V., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar P.V. 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, atklāti 
balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido 
Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 



8 

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

1. Reģistrēt P.V., „personas kods”, dzīvojošs „adrese”, Priekuļu novada pašvaldības 
Palīdzības reģistrā pirmā kārtā ar Nr.9.  

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar P.V., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 
„adrese”, ar dzīvojamo platību 25,4 m2, kopējo platību 40,1 m2  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 P.V., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 
„adrese”. 

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

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

7. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 
sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

 
 

10. 

Par R.B. uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 
Priekuļu novada dome izskata R.B., „personas kods”, 2015.gada 16.aprīļa iesniegumu 

(reģ.16.04.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-352) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā.  

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

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 29.p.4.apakšpunktu, 30.punktu, 

atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 
Gvido Sabulis, 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 R.B., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.16. 
2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz divām lapām. 

 

 
11. 

Par J.A. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas  

izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 
Priekuļu novada dome izskata J.A., „personas kods”, 2015.gada 10.aprīla iesniegumu 

(reģ. 13.04.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-329) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā. 

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

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  
Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā Priekuļu novadā” 29.p.2.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, atklāti balsojot, 
PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 
Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 
novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt J.A., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 
apmaiņas kārtā ar Nr.15. 

2. Lauzt 1994.gada 4.septembrī dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.A., „personas kods”, 
par divistabu dzīvokļa „adrese” ar dzīvojamo platību 27,8 m2, kopējo platību 49,9 m2  izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.A., „personas kods”, par vienistabas dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 16,2 m2, kopējo platību 26,0 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 
tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

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

5. Piekrist, ka J.A., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 
6. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 
7. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt īres līgumu. 
8. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz divām lapām. 

 
 

12. 

Par A.V. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas 

izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 
 

Priekuļu novada dome izskata A.V., „personas kods”, 2015.gada 27.marta iesniegumu 

(reģ. 30.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-289) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar A.V. lietu saistītos 
apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  
Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā Priekuļu novadā” 29.p.4.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra 
Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 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 A.V., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.14. 
2. Lauzt 2009.gada 30.jūlija dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.V., „personas kods”, par 

vienistabas dzīvokļa „adrese” ar dzīvojamo platību 16,2 m2, kopējo platību 26,0 m2  izīrēšanu. 
3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.V., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 31,6 m2, kopējo platību 52,7 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 
4. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 
5. Piekrist, ka A.V., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

6. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 
projektu. 

7. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt īres līgumu. 
8. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
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9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 

 

 

13. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.G. 

(ziņo: E.Šīrante) 
 

Priekuļu novada dome izskata A.G., „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 Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar A.G. lietu saistītos 

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 7.punktu, 15.punktu, 15.2.punktu, 
15.2.5.punktu atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  

Armands Capars, Gvido Sabulis, 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 dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.G., „personas kods”, par dzīvojamās telpas 
„adrese”, ar dzīvojamo platību 12,7 m2, kopējo platību 19,7 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 
2. Līgumā paredzēt, ka izrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka A.G., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 
„adrese”. 

4. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 
projektu. 

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

6. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 
sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

14. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V.V. 

(ziņo: E.Šīrante) 
 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar V.V., „personas kods”, 2015.gada 

13.februāra iesniegumu (reģ. 13.02.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-108) ar lūgumu 
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar V.V. lietu saistītos 
apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 

13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 
15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu 
un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu,  atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 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. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.V., „personas kods”,  par divistabu dzīvokļa, 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 52,5 m2, kopējo platību 60,1 m2,  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 
2. Līgumā paredzēt, ka izīrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 
3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt īres līgumu. 
5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
6. Piekrist, ka V.V., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

7. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.11 uz trīs lapām. 
 

 
15. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.M.V. 

(ziņo: E.Šīrante) 
 

Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar I.M.V., „personas kods”, 2015.gada 
7.aprīļa iesniegumu (reģ. 13.04.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-328) ar lūgumu sniegt 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju, ar I.M.V. lietu saistītos 
apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 
13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 
15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu 

un likuma Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu,  atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, 
Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 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 dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.M.V., „personas kods”,  par divistabu dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 52,5 m2, kopējo platību 60,1 m2,  izīrēšanu uz vienu gadu ar 
tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku. 

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

līdzekļiem. 
3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt īres līgumu. 
5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 
6. Piekrist, ka I.M.V., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 
7. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz trīs lapām. 
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16.  

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 12, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu pārdodot izsolē  

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: G.Zicāns, S.Orehova, M.Juzupa) 

 

Izskatījusi Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Rancāna 
ierosinājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu – Eduarda Veidenbauma iela 

12, , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, atsavināšanu saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumu, pārdodot izsolē 100% par EUR un izvērtējot klāt 

pievienotus dokumentus – 2015. gada 25.marta auditorfirmas SIA „Invest-Rīga’Cēsis”,, , 
reģistrācijas Nr.LV 44103018948, ,,Nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 12, Liepā, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, novērtējumu” par tirgus vērtības noteikšanu, kas tika veikta 

saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības pasūtījumu, uz 11 (vienpadsmit) lapām un kopā ar to 
pielikumā esošu materiālu uz 5 (piecām) lapām; kā arī Priekuļu novada domes finanšu komitejas 

atzinumu un tautsaimniecības komitejas sagatavotus izskatīšanai domes sēdē materiālus,  
     Priekuļu novada dome konstatēja, ka: 

1. Nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma ielā 12 sastāv no  zemes vienības 

(„kadastra apzīmējums”) 0.2037 ha platībā, kas atrodas Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā. 

2. Atsavināšanai paredzētā īpašuma novērtēšana ir veikta un auditorfirma SIA 
,,Invest-Rīga’Cēsis”  secināja, ka nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 
12  visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2015.gada martā ir EUR 2200 (divi tūkstoši 

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

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

nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma iela 12 Priekuļu novada pašvaldībai 

un tās iestādēm nav nepieciešams un tas nav iekļauts teritorijas plānojumā, tiesību 
aktos, attīstības plānošanas vai teritorijas izmantošanas plānojuma dokumentos kā 

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

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

regulējums nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 
īpašumu dod attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

6. Atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta otrās daļas 
un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta” II nodaļas regulējumam, publiskas personas mantas atsavināšanu 

var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona) kuras 
valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka Priekuļu 

novada Liepas pagasta pārvaldes vadītājs ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu iesniedzot atsavināšanas ierosinājumu, kas arī tika iesniegts 
rakstiski. 

7. Tiesiska rakstura šķēršļi, kas varētu būt par pamatu nekustamā īpašuma 
atsavināšanas atteikumam, nav saskatāmi. 

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

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

4.panta pirmās un otrās daļas; 5.panta pirmās un piektās daļas un Ministru kabineta noteikumu 
Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido 
Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 
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Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 
novada dome nolemj:  

1. Atzīt, ka pašvaldības nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma iela 12, „kadastra 
Nr.”, kas sastāv no  zemes gabala 0,2037 ha platībā, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 

nav nepieciešams Priekuļu novada pašvaldībai un tās iestādēm savu funkciju realizēšanai un tas 
pakļauts atsavināšanai, pārdodot izsolē.  

2. Piekrist atsavināmā nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 12 („kadastra 

Nr.”) Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, novērtējumam par tirgus vērtības noteikšanu EUR 
2200 (divi tūkstoši divi simti euro) apmērā. 

3. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma iela 12 („kadastra 
Nr.”) Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārdodot to 100% par EUR mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli, atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” regulējumam. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena EUR 2200 (divi tūkstoši divi simti euro). 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 

 
 

17. 

L.L. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: I.Jansone) 

 

 Priekuļu novada dome izskata L.L., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 
2015.gada 27.aprīļa iesniegumu (reģ. 27.04.2015.Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldē ar 

Nr.98/3.2-4.1) par zemes nomas līguma slēgšanu piemājas saimniecības vajadzībām. 
 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējums” , platība 1.1 ha, „kadastra apzīmējums”, platība 1.5 ha, 
„kadastra apzīmējums”, platība 1.9 ha, „kadastra apzīmējums”, platība 1.2 ha, „kadastra 
apzīmējums”, platība 0.9 ha, „kadastra apzīmējums”, platība 1.2 ha, „kadastra apzīmējums”, 

platība 1.1 ha, ieskaitītas rezerves zemes fondā. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 14) punkta a) apakšpunktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta (1) un (2) daļu, 
atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 
Gvido Sabulis, 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. Piemājas saimniecības vajadzībām iznomāt L.L., „personas kods”, deklarētā 
dzīvesvieta „adrese”, zemes vienības ar „kadastra apzīmējums”, platība 1.1 ha, „kadastra 
apzīmējums”, platība 1.5 ha, „kadastra apzīmējums”, platība 1.9 ha, „kadastra apzīmējums”, 

platība 1.2 ha, „kadastra apzīmējums”, platība 0.9 ha, „kadastra apzīmējums”, platība 1.2 ha, 
„kadastra apzīmējums”, platība 1.1 ha Liepas pagastā, Priekuļu novadā (pielikumā iznomājamo 

zemes vienību shēma). 
2. Nomas līgumā paredzēt Priekuļu novada pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt 

līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomāto zemes gabalu  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātie zemes gabali tiek iekļauti  zemes konsolidācijas 
projektā vai arī tiek piešķirti īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 
4. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus                      

nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmēros. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 

6. Lēmumu nosūtīt L.L. uz adresi – „adrese”. 
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18. 

Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam 

(ziņo: A.Rancāns) 
 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nosaukuma maiņu pašvaldībai piekrītošam 
nekustamam īpašumam – pašvaldības autoceļam ar „kadastra Nr.” Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un  pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma IV nodaļas 14.pantu, likuma ” Par pašvaldībām”  21.panta 27.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 
Gvido Sabulis, 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. Pašvaldībai piekrītošam nekustamam īpašumam – pašvaldības autoceļam ar „kadastra 

Nr.” apstiprināt nosaukumu Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads. 

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

 
 

 

19. 

Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam 

(ziņo: A.Rancāns) 
 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nosaukuma maiņu pašvaldībai piekrītošam 
nekustamam īpašumam – pašvaldības autoceļam ar „kadastra Nr.”, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā. 

  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma IV nodaļas 14.pantu, likuma ”Par pašvaldībām”  21.panta 27.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, 
Gvido Sabulis, 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. Pašvaldībai piekrītošam nekustamam īpašumam – pašvaldības autoceļam ar „kadastra 

Nr.” apstiprināt nosaukumu Skola – Puķi, Veselavas pagasts, Priekuļu novads. 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 
 

 

20. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” piekritību pašvaldībai 

(ziņo: A.Rancāns) 
 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienība - autoceļš ar 
„kadastra apzīmējums” 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 -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido 

Sabulis, 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. Zemes vienība – autoceļš ar  „kadastra apzīmējums” piekrīt pašvaldībai un uz tās 

vārda ir ierakstāma zemesgrāmatā. 
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2. Zemes vienībai - autoceļš ar „kadastra apzīmējums” noteikt nekustamā īpašuma 

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

nodalījuma joslā (1101). 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns. 

4. Lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, LV-
4201. 

 

21. 

Par ieejas maksas noteikšanu  

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: G.Zicāns, M.Baltiņš) 
 

Dome izskata Priekuļu kultūras nama direktores I.Kraftes 2015.gada 17.aprīļa (reģ. 

20.04.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.817)  iesniegumu par ieejas maksas noteikšanu 
apmeklētājiem Priekuļu novada kultūras un tautas namos novada amatiermākslas kolektīvu 

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

21.panta 14.punkta g apakšpunktu, Priekuļu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2015.gada 16.aprīļa (protokols Nr.6) atzinumu un Priekuļu novada 
pašvaldības Finanšu komitejas 2015.gada 27.aprīļa (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 
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 ar 2015.gada 1.maiju Priekuļu novada kultūras un tautas namos koncertu 

apmeklējumu maksu, kuros uzstājas novada amatiermākslas kolektīvi: 
1.1. kolektīva koncerts, izrāde, atpūtas pasākums bez papildus aicinātu viesmākslinieku 

piedalīšanās EUR 1,00 ( viens euro un 00 centi); 

1.2. kolektīvu koncerts, izrāde, atpūtas pasākums, kurā piedalās viesmākslinieki EUR 
2,00 (divi euro un 00 centi). 

2. Gadskārtu ieražu (Lieldienas, vasaras un ziemas Saulgrieži), Valsts svētku un vienu 
reizi  gadā kolektīva atskaites koncertā ieeja bez maksas. 

3. No šī lēmuma 1.punktā noteiktās ieejas maksas atbrīvoti pensionāri, invalīdi un 

pirmsskolas vecuma bērni. 
4. Atbildīgie par lēmuma izpildi Priekuļu novada kultūras namu un tautas namu vadītāji. 

 

 

22. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata SIA „Ziņas TV” 2015.gada 9.aprīļa vēstuli  (reģ. 14.04.2015. Priekuļu 
novada pašvaldībā ar Nr.778) par projekta „Lai dzīvo bērni” realizāciju.  

Projekta mērķis - samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā, izglītot vecākus un 
bērnus par iespēju sevi pasargāt no negadījuma, aicināt uz savstarpēju diskusiju. 

2015.gada drošības filmu ir iecerēts veltīt galvenokārt vidējo klašu skolēniem, par tā 
dēvēto spaisa (dabīgās izcelsmes un sintezēto narkotiku maisījumu) lietošanas draudiem, 
alkohola lietošanu, drošību uz ceļiem, datoratkarību. Kā katru gadu, filmu plānots iekļaut 

Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā Drošības nedēļā. Filmas pirmizrāde plānota 
kinoteātrī „Forum Cinemas” un LTV šā gada septembrī.  

SIA „Ziņas TV” Priekuļu novada pašvaldībai lūdz rast iespēju atbalstīt šī gada bērnu 
drošības filmas projektu ar 200.00 – 500.00 EUR +PVN.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, 15.panta 23.punktu,  Priekuļu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2015.gada 16.aprīļa (protokols Nr.6) atzinumu un Priekuļu novada 
pašvaldības Finanšu komitejas  2015.gada 27.aprīļa (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 
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. Atbalstīt bērnu drošības projektu „Lai dzīvo bērni” bērnu drošības filmas uzņemšanai. 

2. Finansējumu EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi) piešķirt SIA „Ziņas TV” no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

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

 
 

 

23. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem Priekuļu 

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

2015.gadam” izdošanu  

(ziņo: M.Juzupa) 
 

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.4 „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. 

 

 

24. 

Par Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Dienas aprūpes centra 

personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei un darbības nodrošināšanai  

Priekuļu novadā 
(ziņo: M.Juzupa, izsakās: M.Jankovskis, E.Latko, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata R/O Pestīšanas armijas Skangaļu muiža, reģistrācijas 

Nr.90000158170, 2015.gada 13.aprīļa iesniegumu Nr.S/1-8/15/32, (reģ 13.04.2015. Priekuļu 
novada pašvaldībā ar Nr.766) par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Dienas aprūpes centra 
personām  ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanai un uzturēšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4., 6., 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. un 27.punktu, 31.10.2002. 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta trešo daļu, 17.panta pirmo daļu, 

04.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju 
(dzīvokļu), pusceļu māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” 
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8.3.apakšpunktu un ņemot vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas atzinumu (21.04.2015. 
protokols Nr.2), Finanšu komitejas atzinumu (27.04.2015. protokols Nr. 4), atklāti balsojot, PAR 

-14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, 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 R/O Pestīšanas armija Skangaļu muižai, reģistrācijas numurs 90000158170, 

pašvaldības līdzfinansējumu Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem 
darbības nodrošināšanai Priekuļu novadā, saskaņā ar līdzfinansējuma piešķiršanas grafika 

aprēķiniem 2015.-2019.gadam (pielikums Nr.1) no Priekuļu novada budžeta finanšu līdzekļiem 
Priekuļu novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu deklarējošo personu, kas tiks 
ievietotas Dienas aprūpes centrā, uzturēšanai, pie nosacījuma, ka Dienas aprūpes centrs atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem un ir reģistrēts 
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

2. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu apmērā, kas  2015.-2019.gados ir ne lielāks kā 
EUR 346.00 mēnesī vienai Priekuļu novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu 
deklarējošai personai, kura saņem pakalpojumu Dienas aprūpes centrā personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, uzturēšanās izdevumu segšanai ar sekojošu pašvaldības iemaksājamo 
līdzekļu summas pakāpenisku palielināšanu procentos: centra izveidošanas gadā — līdz 20 

procentu, darbības pirmajā gadā — līdz 40 procentu, otrajā gadā — līdz 60 procentu, trešajā 
gadā — līdz 80 procentu apmērā. 

3. Šis lēmums stāsies spēkā ar dienu, kad R/O Pestīšanas armija Skangaļu muiža kā 

Dienas aprūpes centra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums  tiks reģistrēts 
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un Labklājības ministrija būs pieņēmusi lēmumu par 

valsts līdzfinansējuma piešķiršanu. 
4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.13 uz sešām lapām. 

 

 

25. 

Par Veselavas muižas kompleksa attīstības stratēģiju 

(ziņo: E.Gruzde, A.Amantovs, izsakās: I.Uldriķe, D.Kalniņa, G.Zicāns, J.Levitass, G.Sabulis, 
E.Stapulone, A.Capars, M.Baltiņš, A.Tīdemanis, M.Juzupa) 

 
 Deputāti uzklausa Veselavas pagasta tautas nama vadītājas Emeritas Gruzdes informāciju 

par paveikto un iecerēm Veselavas muižas kompleksa attīstībā. 

2013.gada nogalē dome apstiprināja Veselavas muižas kompleksa stratēģiju, kura iesniegta 
arī atbalsta saņemšanai Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā grantu shēmā 

"Kultūras mantojuma saglabāšana" projekta "Veselavas muižas restaurācija". Projekta ietvaros 
bija plānots izremontēt lielo zāli (balles telpu) un citas telpas. Projekts netika apstiprināts un 
stratēģijas realizācija ir aizkavējusies par 5 gadiem. Kultūras pasākumi - koncerti, akustiskie 

koncerti, kino izrādes un izstādes norit saskaņā ar plānu. 2014.gadā muižā notika vairākas 
laulību ceremonijas, bet salīdzinoši mazāk nekā līdz šim brīdim šogad pieteiktajām. Šogad ir 

pieprasījums kāzu svinībām izmantot ne tikai muižas iekštelpas, bet  arī muižas apkārtnes 
teritoriju. Ienākumi par muižā un tās teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem, kultūras pasākumiem 
un tūristiem šobrīd ir mazāki par izdevumiem. 

E.Gruzde uzskata, ka Veselavas muižā ir nepieciešams saglabāt un  restaurēt esošās senās 
un unikālās vērtības, ar  kurām  Veselavas  muiža  var  lepoties un ar kurām var piesaistīt tūristus 

un  viesus. Mūsdienīgi izremontētas telpas, nesaglabājot vēsturiskās vērtības atbilstoši muižas 
restaurācijas projekta koncepcijai, nebūs tas, kas piesaistīs tūristus ilgtermiņā un ar ko varēs 
pelnīt lielu naudu. 

E. Gruzde uzsver barona Kampenhauzena ieguldījumu ne tikai Veselavas, bet plašāka 
mēroga teritoriju attīstībā un izklāsta savu redzējumu par muižas nākotni, tās pakāpenisku 
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atjaunošanu iespējami saglabājot vēsturiskās vērtības tajās telpās, kur tās ir saglabājušās, pārējās 
telpas remontējot atbilstoši vēsturiskām liecībām. 

 Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Amantovs informē par paveiktajiem darbiem – 
lielās zāles skatuves remontu un daļēju apkures sistēmas elementu ierīkošanu un par plānotajiem 

veicamajiem darbiem – lielās zāles remonta darbu pabeigšanu, parketa grīdas izgatavošanu un 
projekta izstrādi kāpņu telpai. Par vienu no neatliekamākajiem darbiem A. Amantovs uzskata 
muižas pamatu hidroizolācijas izbūvi un apkārtnes virszemes ūdeņu sistēmu sakārtošanu. 

Pārvaldes vadītājs uzskata, ka muižas ēku vajag saglabāt kā tautas namu un uzlabot 
kultūras pasākumu piedāvājumu – organizēt klasiskās mūzikas koncertus, kuros piedalās labi 

mūziķi un dziedātāji, dzejas lasījumus u.c.  Jāpopularizē Veselavas muižas pasākumi presē un 
masu mēdijos. Apmeklētāju piesaistei jādomā par kvalitatīvāku piedāvājumu.  

A. Amantovs uzskata, ka jāmeklē iespējas papildus finansējuma piesaistei, laicīgi 

jāsagatavo projekta iestrādes, vienlaicīgi akcentējot ekonomisko aspektu muižas atjaunošanai - 
nav lietderīgi lielus līdzekļus ieguldīt projektēšanā un restaurācijā, ja par vairākas reizes lētākām 

izmaksām, pielietojot mūsdienīgus materiālus var sasniegt izskata ziņā līdzvērtīgu rezultātu.  
Deputāti dalās ar iespaidiem un atziņām par redzēto Ungurmuižā, izsaka viedokļus par 

Veselavas muižas turpmāko attīstību un veicamajiem pasākumiem apmeklētāju piesaistei.  

E.Stapulone norāda, ka nav skaidrs redzējums par muižu, tās plānoto izmantošanu. Vai 
gribam rādīt citiem, vai atjaunot un nevienam nerādīt? Deputāte uzskata, ka muižas atjaunošana 

līdz šim notikusi bez skaidra plāna – ir izremontētas telpas, uz kurām jānokļūst pa neremontētām 
kāpnēm. 

E.Latko iesaka izstrādāt katru gadu veicamo darbu sarakstu un to izmaksas, lai varētu 

redzēt, cik gados paredzēto varam izdarīt bez investīcijām. 
A.Capars atbalsta Veselavas pagasta pārvaldes vadītāja ieceres un redzējumu. Cilvēki, 

kas maksā lielu naudu, braucot uz muzejiem u.c. apskates objektiem, redz nevis autentiskumu, 
bet mākslīgas lietas. Kā piemēru minot, ka kvalitatīvi plastmasas logi vizuāli neatšķiras no koka 
logiem. Vai būsim ieguvēji, ieguldot milzu summas parketa vai krāsns atjaunošanā, ja to var 

aizstāt ar jauniem izstrādājumiem un materiāliem par mazāku summu. 
G.Zicāns uzskata, ka muižas atjaunošanā ir jāiegulda liela nauda, kuru nekad neatpelnīs, 

pat ja noteiks maksu 50 EUR par pasākumu. 
G.Sabulis – jādomā, kā saņemt papildus finansējumu un tad piemeklēt muižas kompleksa 

apsaimniekošanas formu. 

J.Levitass ierosina apskatīties vēl kādas citas muižas, lai varētu paņemt to labāko. 
Uzskata, ka nepieciešams veidot citu muižas kompleksa apsaimniekošanas struktūru, piemēram -  

pašvaldības SIA. Tāpat izsaka viedokli, ka, papildus koncertiem, būtu jāpapildina apmeklētājiem 
piedāvājamo pakalpojumu klāsts- ēdināšana, u.c.  

D.Kalniņa uzsver, ja stratēģija jau ir un to vajag papildināt un uzlabot, norādot, kāds ir 

gala mērķis, uz kuru iet, un minēt konkrētas izdarāmās lietas. Šobrīd nav skaidrības ne par gala 
mērķi, ne plānoto pieejamo finansējumu no pašvaldības budžeta un citiem avotiem. 

S.Orehova – muižas attīstībā katram ziņotājam ir savs skatījums un virsuzdevuma nav, 
par to ierosina uzsākt diskusijas darba grupās. 

M,Baltiņš jautā, cik daudz zināms par apkārtējām muižas ēkām un to īpašniekiem. 

Vajadzētu tikties ar uzņēmējiem, kuri apsaimnieko muižas. 
Domes priekšsēdētāja M.Juzupa lūdz pārtraukt debates. Ierosina atlikt šo jautājumu un 

deputātiem tikties 14.maijā plkst.14.00, lai diskutētu par Veselavas muižas attīstības stratēģiju.  
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26. 

Par ceļiem paredzēto līdzekļu sadalījumu 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: M.Baltiņš) 
 

Domes priekšsēdētāja Mara Juzupa informē par Priekuļu novada ceļu meistara J.Blašķa 
2015.gada 6.aprīļa iesniegumu par ceļa posmu  Spāriņi – Smurģi un Purmaļi – Saulītes  
sakārtošanu. Minētais iesniegums izskatīts Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas 

sēdēs un sniegts atzinums – atbalstīt. 
M.Baltiņš iebilst lēmuma pieņemšanai, jo nav informācijas par šiem ceļiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu  novada 
Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 14.aprīļa (protokols Nr.8) atzinumu un Finanšu komitejas 
2015.gada 27.aprīļa (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns,  Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 
Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko), 

PRET – nav, ATTURAS – 1 (Māris Baltiņš), Priekuļu novada dome nolemj: 
1. Piekrist mērķa finansējumu Izmēģinātāju ielas, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, remontam EUR 13216,00 novirzīt pašvaldības ceļu Spāriņi - Smurģi un Purmaļi - 

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

 

 

27. 

Informācija par parādiem Liepā un  veiktajām darbībām pēdējā mēneša laikā 

 (ziņo: A.Rancāns) 
 

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

veiktajā darbībām aprīļa mēnesī – parāds uz 2015.gada 1.aprīli  EUR 342650,88 apmērā, 
samazinājums marta mēnesī par EUR 332,40. Izsūtīti 16 parādniekiem brīdinājumi par siltā 
ūdens atslēgšanu. Viens parādnieks samaksājis parādu EUR 414,27, ar trīs parādniekiem  

noslēgts saistību raksts par kopējā parāda EUR 2001.51 atmaksu līdz 2015.gada 1.jūlijam, 
saņemts viens iesniegums par parāda summas EUR 100,00 pārskaitīšanu no darba algas un no 

pārējiem 11 parādniekiem nav nekādas informācijas.  
Atslēgts siltais ūdens vienā dzīvoklī, kuram brīdinājums tika izsūtīts februārī, bet līdz šim 

nebija iespējams iekļūt. 

Izsūtīti pirmstiesas brīdinājumi 5 dzīvokļu īrniekiem par izlikšanu no dzīvokļa un 2 
īpašniekiem par parāda piedziņu. No šo parādnieku puses pagaidām nav nekādas reakcijas.  

Saņemtas atpakaļ 3 ierakstītās un parādnieku nesaņemtās vēstules un  laikrakstā „Latvijas 
vēstnesis” ievietoti sludinājumi. 

Marta mēnesī ar SIA „Conventus” palīdzību atgūts EUR 4321.21 un no tiesu 

izpildītājiem saņemta atmaksātā parāda summa EUR 213,75. 
Juristam nodotas 2 lietas iesniegšanai tiesā par parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa.  

 Priekuļu novada dome pieņem zināšanai Liepas pagasta pārvaldes vadītāja A.Rancāna 
sniegto informāciju par darbu  ar parādniekiem Liepā aprīļa mēnesī. 
 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 
28. 

Kompānijas „Kurtuesi.lv” prezentācija 

 
SIA „Kurtuesi.lv” projektu attīstības direktors Dainis Kreilis informē par sabiedrības 

sniegtajiem pakalpojumiem, par izstrādātās ģeogrāfijas informācijas sistēmas iespējam, kā arī 
demonstrē tās lietošanu praksē 

Lielākie klienti ir Latvijas valsts meži un Sadales tīkls. SIA „Kurtuesi.lv” spēj radīt un 

attēlot interesējošus datus kartē - izveidota Latvijas velokarte un autoceļu karte, kas regulāri tiek 
atjaunota un uzlabota, kā arī foto reljefa karte. Šobrīd ir iespēja apskatīt velo tūrisma maršrutu. 

Izsaka priekšlikumu sistēmai, kurā varētu uzturēt un aktualizēt informāciju par 
pašvaldības ceļiem, piemēram, kuri pašvaldības ceļi tiek ziemā tīrīti. Kartē var attēlot tūrisma 
informācijas punktus. Ar kartes starpniecību var ziņot par kādu problēmu – bojātu ceļu vai 

izsistu ielu apgaismojuma lampu u.c., kā arī par problēmas novēršanu. Redzams, kad ziņojums 
ievietots un kad problēma atrisināta. Ir iespēja karšu pārlūku integrēt pašvaldības mājas lapā.  

Ņemot vērā pašvaldības intereses, firma sagatavo piedāvājumu. Par pakalpojumu ir 
noteikta izstrādes un ikmēneša maksa.  
 Deputāti pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 
 

Sēdi beidz plkst.14.30  
 
 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 
 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


