
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2014.gada 24.aprīlī          Nr.6 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.10. 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

nolikumā.  

2. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

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

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

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

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

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

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

9. Par Priekuļu novada videonovērošanas noteikumu apstiprināšanu. 

10. Par jaunu nosaukumu – „Leišmaņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

11. Par saimniecības ēkas būvniecību […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

12. Par nekustamā īpašuma […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

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

novadā, apstiprināšanu. 

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

novadā. 

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

novadā, apstiprināšanu. 

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

novadā. 

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

novadā, apstiprināšanu. 

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

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

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] , […] , […] . 

21. Par atteikumu uzņemt  […] Palīdzības reģistrā. 

22. Par atteikumu uzņemt […] Palīdzības reģistrā. 

23. Par atteikumu uzņemt […] Palīdzības reģistrā. 

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

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

26. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.  

27. Par izmaiņām Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” amatu sarakstā. 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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28. Par sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu Priekuļu novadā.  

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

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

Sarmīte Orehova,  Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 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; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Ineta Eberharde  –galvenā nodokļu speciāliste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Sandra Mizga   –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Guntars Mucenieks  –policijas priekšnieks; 

Ieva Fogele   –projektu vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Valters Dambe – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Guntars Zicāns – slimības dēļ; 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina no darba kārtības izslēgt 26. 

darba kārtības jautājumu - Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu. 

 

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

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

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

dome nolemj: 

Izslēgt no darba kārtības 26.punktu un attiecīgi mainīt darba kārtības 27. un 28.punkta 

numerāciju. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

28. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 

Vidzemes reģiona nodaļu. 

29. Par nekustamā īpašuma […], Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

30. Par grozījumu  Priekuļu novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā „VAS „Valsts 

nekustamie īpašumi” iesnieguma izskatīšana”.  

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

32. Par dīķa būvniecību  […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

33. Par projekta „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Priekuļu novada iedzīvotājiem” 

iesniegumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ASS. „LEADER 
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pieejas īstenošana” pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” biedrības „Cēsu rajona lauku 

partnerība” izsludinātajā rīcībā 2.2. rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem. 

34. Priekuļu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu. 

 

 

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

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

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

dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 28. , 29., 30., 31., 32., 33. un 34.punktu. 

 

 

1.  
Par grozījumi Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā 

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

 

Dome uzklausa Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas informāciju par 

nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

nolikumā, sakarā ar to, ka ar 2014.gadu Liepas pagasta pārvalde pievienota novadam. 

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Finanšu komitejas 

2014.gada 24.aprīļa (protokols Nr.5) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdarīt  Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā 

(apstiprināts Priekuļu novada domes 2010.gada 20.maija sēdē, protokols Nr.9. p 8.) šādus 

grozījumus: 

1.1. izteikt 2.1.1.punktu šādā redakcijā: 

„2.1.1. Izstrādā un nodrošina vienotu finanšu vadību un grāmatvedības uzskaites 

organizāciju”; 

1.2. svītrot 2.2.4.punktā vārdus „vai sociālās aprūpes iestāžu”; 

1.3. svītrot 2.2.9. punktā vārdus „iestāžu un konsolidēto”; 

1.4. svītrot 3.1.1.punktā vārdu „vecākajam”; 

1.5. svītrot 3.1.6. punktu; 

1.6. aizstāt 3.1.7.punktā vārdu „iestāžu„ ar vārdu „struktūrvienību”; 

1.7. izteikt 4.5.1.punktu šādā redakcijā: 

„4.5.1. Priekuļu novada pašvaldībā: 

4.5.1.1. Nodaļas vadītājs – 1 amata vienība; 

4.5.1.2. Budžeta ekonomists – 1 amata vienība; 

4.5.1.3. Izslēgts ar Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 7.novembra 

lēmumu (protokols Nr.16, p.16); 

4.5.1.4. Galvenais nodokļu speciālists – 2 amata vienības; 

4.5.1.5. Galvenais grāmatvedis – 1 amata vienība; 

4.5.1.6. Galvenā grāmatveža vietnieks – 1 amata vienība; 

4.5.1.7. Algu grāmatvedis – 2 amata vienība; 

4.5.1.8. Grāmatvedis – 5 amata vienības; 

4.5.1.9. Kasiere – 3 amata vienības.” 

1.8. svītrot 4.5.3.punktu un tā apakšpunktus; 

1.9. svītrot 4.6.punktu. 

2. Lēmuma 1.punktā minētie grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.maijā. 
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3. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes  2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 

p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 

protokols Nr.3, p.3).  

 

2.  
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no […] . 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

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

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

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido 

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

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

dome nolemj: 

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu EUR 32,76, nokavējuma naudu 

EUR 12,67, kopā EUR 45,43; 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu EUR 43,79, nokavējuma naudu 

EUR 15,46, kopā EUR 59,25; 

pavisam kopā EUR 104,68 (viens simts četri euro 68 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

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

 

3.  
[…] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: D.Kalniņa) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] 2014.gada 10.aprīļa iesniegumu (reģ.15.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā T-252) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra Nr.[…]  0.1 ha platībā. 

1. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

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

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

 

4.  
[…] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 
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Priekuļu novada dome izskata […] 2014.gada 1.aprīļa iesniegumu (reģ.08.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā P-227) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra Nr.[…]  0.56 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

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

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

 

 

5.  
[…] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] iesniegumu par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

1. Iznomāt […] , deklarētā dzīvesvieta – […], Cēsu novads, zemes vienību ar kadastra nr. 

[…]   0.3 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

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

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

 

6.  

[…] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] 2014.gada 2.aprīļa iesniegumu (reģ.02.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā B-211) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido 

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

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

dome nolemj: 

1. Iznomāt ar pirmnomas tiesībām […] , deklarētā dzīvesvieta […] , Mārsnēnu pagasts, 

Priekuļu novads, zemes vienību ar kadastra Nr. […]    1.14 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz vienas lapas. 
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7.  
[…] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] 2014.gada 10.aprīļa iesniegumu (reģ.15.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā L-254) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra Nr.[…]  0.1 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz vienas lapas. 

 

8.  

[…] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] 2014.gada 3.aprīļa iesniegumu (reģ.15.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā Š-253) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra Nr.[…]  4.5 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz vienas lapas. 

 

 

 

 

9.  
Par Priekuļu novada videonovērošanas noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: G.Mucenieks, izsakās: D.Kalniņa, E.Stapulone, G.Sabulis, M.Baltiņš, A.Tīdemanis, 

M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada videonovērošanas 

noteikumu apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un 

organizatoriskās prasības” 5.punktu, Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, 

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

nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada videonovērošanas noteikumus (noteikumi pielikumā). 

 

 

10.  
Par jaunu nosaukumu – „Leišmaņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] , dzīvojoša […] , kuru pamatojoties uz pilnvaru 

pārstāv […] , dzīvo […] , 2014.gada 26.marta iesniegumu (reģ. 28.03.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.K-201) par jauna nosaukuma apstiprināšanu zemes gabalam ar kadastra 

Nr.4264 004 0114, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido 

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

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

dome nolemj: 

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

sastāvošam no zemes gabala (1.7ha), apstiprināt jaunu nosaukumu „Leišmaņi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

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

gabala lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101). 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz vienas lapas. 

 

11.  
Par saimniecības ēkas būvniecību 

[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: E.Stapulone, G.Sabulis) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] , dzīvo […] Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

2014.gada 10.aprīļa iesniegumu (reģ. 10.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-235) par 

saimniecības ēkas būvniecību […], Priekuļos, (kad. Nr.[…] ) 1.5m attālumā no robežas ar 

Priekuļu novada pašvaldības īpašumu Cēsu prospektā 5.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neiebilst […] izvēlētajam saimniecības ēkas novietojumam 1.5m attālumā no robežas 

ar Priekuļu novada pašvaldības īpašumu Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, atbilstoši pievienotajam risinājumam. 

2. Izsniegt […] , dzīvo […] Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atbilstošu plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu. 

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

 

 

12.  

Par nekustamā īpašuma […] , Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 
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(ziņo: Z.Butāns) 

 

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

2014.gada 4.aprīļa iesniegumu (reģ. 07.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar  Nr.S-223) par 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 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 […] , Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…] 

), īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem (kad.apz.[…] un […] ) 1.481ha kopplatībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no diviem zemes gabaliem 

(kad.apz.[…] un […] ), apstiprināt jaunu nosaukumu „Rītarasas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā: 

2.1. zemes gabalu kopējā platība – 1.481ha; 

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

zemes robežu plānā uzrādīto; 

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

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

kad.apz.[…] – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

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

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.461ha; 

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

zemes robežu plānā uzrādīto; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes gabalam ar kad.apz.[…] – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (0601), zemes gabaliem ar kad.apz.[…] un […] – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

 

 

13.  

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

novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Dome izskata IK „GINTS BAUERS”, juridiskā adrese ”Savieši”, Līvu ciemats, Cēsīs, 

iesniegumu (reģ. 07.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.695) par zemes ierīcības projekta 

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

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 
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Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

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

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

gabals. 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 0.25ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (0600); 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, 

saglabāt nosaukumu […] , Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0600). 

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

 

14.  
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

[…] , Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Mārsnēnu Upmaļi”, reģ.Nr.44101034647, „Upmaļi”, 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads 2014.gada 25.marta iesniegumu (reģ. 26.03.2014. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.582) par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā 

īpašuma […] , Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…] ) sadalīšanai divos atsevišķos 

nekustamos īpašumos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11. punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 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 […] , Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. […] ), atdalot no īpašuma zemes gabalu ar kad.apz. […] un 

neapbūvētu daļu no zemes gabala ar kad.apz. […] 30,5ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 

īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr. […] atdalāmā zemes gabalu kopplatība orientējoši 30.5ha 

liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu „Lācīši”, 

kuru apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

2.6. atlikušajam zemes gabalam orientējoši 1.3ha platībā, uz kura atrodas esošās ēkas, 

saglabāt esošo nosaukumu […] 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.12 uz divām lapām. 
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15.  

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

novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Dome izskata SIA „MĒRNIEKS MMR”, juridiskā adrese J.Poruka iela 8-313, Cēsīs, 

Cēsu novadā, 2014.gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ. 07.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.658) par zemes ierīcības projekta nekustamajā īpašumā […] , Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 
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 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, 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 […] , Liepas pagastā, 

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

2. Atdalītajai zemes vienībai ar zemes gabala Nr.1 apstiprināt nosaukumu „Meža Lodes”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 10.2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

(0201); 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no neapbūvēta zemes gabala, 

saglabāt nosaukumu […] , Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai – lauksaimniecības zeme (0101). 

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

 

 

16.  

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

novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

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

Priekuļu novadā, LV-4126 un […] personas kods […] , dzīvojošas […] , Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, LV-4126, 2014.gada 11.aprīļa iesniegumu (reģ.11.04.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.B-243) par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 

[…] , Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…] ) sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos 

īpašumos.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11. punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 



11 

 

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

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…] ), atdalot no zemes gabala ar kad. apz. […] , neapbūvētu 

zemes gabalu 0.2ha platībā. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma zemes gabala ar kad.apz.[…] atdalāmā zemes gabala platība 0.2ha; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu abām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

2.6. zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

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

 

17.  

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

novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Dome izskata SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, juridiskā adrese 

Ainavu iela 8, Cēsīs, 2014.gada 1.aprīļa iesniegumu (reģ. 01.04.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.637), par zemes ierīcības projekta nekustamajā īpašumā […] , Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

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

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

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

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

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

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

2. Atdalītajai zemes vienībai ar zemes gabala Nr.2 nepiešķirt jaunu nosaukumu, jo zemes 

vienību paredzēts pievienot SIA „Gaižēni” īpašumam „SIA Gaižēnu zeme”: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 4.0ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā 

izmantojuma zemes (0101); 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu […] , Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā; 

3.1. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas esošais nemainīgs. 

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

 

18.  

Par nekustamā īpašuma […] , Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 
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Priekuļu novada dome izskata […] , dzīvojoša […] , Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

2014.gada 14.aprīļa iesniegumu (reģ. 14.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar N-246) par 

nekustamā īpašuma […] , Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…] ) sadalīšanu.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 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 […] , Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. […] ) 

īpašumu, sastāvošu no viena zemes gabala (kad.apz. […] ) 7.3ha platībā un zemes grāmatā 

nereģistrētas dzīvojamās mājas. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes gabala (kad.apz. 

[…] ) un zemes grāmatā nereģistrētas dzīvojamās mājas, apstiprināt jaunu nosaukumu 

„Jasmīnkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. zemes gabala kopējā platība – 7.3ha; 

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

zemes robežu plānā uzrādīto; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 52,9ha; 

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

zemes robežu plānā uzrādīto; 

3.3. zemes lietošanas mērķis zemes gabalam ar kad.apz.[…] – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (0601), zemes gabaliem ar kad.apz.[…] un […] – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

 

19.  

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

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] , dzīvesvieta – […] , Liepas pagasts, Priekuļu novads, 

2014.gada 19.marta iesniegumu (reģ.19.03.2014. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta 

pārvaldē ar Nr.53/1-2) par nekustamā īpašuma […] , Liepas pagastā, Priekuļu novadā, (kadastra 

Nr.[…] ) sadalīšanu divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

Izvērtējot augstāk minēto un pamatojoties uz nekustamā īpašuma valsts kadastra  likuma 

9.panta pirmās daļas 1.punktu, 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 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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 […] , Liepas pagastā, Priekuļu novadā (kadastra 

numurs […] ), neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu […]  (kadastra informācijas 

sistēmā ar apzīmējumu 4260 006 0137), izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.  
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2. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu […] (kadastra informācijas sistēmā ar apzīmējumu […] ),  apstiprināt 

jaunu nosaukumu „Stīpnieki”, Liepas pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 1.7 ha, 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 (kadastra Nr.[…] ), sastāvošam no vienas zemes 

vienības, ar citai fiziskai personai piederošu dzīvojamo ēku un piecām saimniecības ēkām uz tās, 

saglabājas adrese […] , Liepas pagastā, Priekuļu novadā:  

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 50.8 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

20.  

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

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja […] 2014.gada 13.marta iesniegumu (reģ.14.03.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-165)  ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […] 

personas kods […] , […] , personas kods […] , […] , personas kods […] , […] , Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar īpašuma maiņu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

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

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

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 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 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 […] , […] , personas kods 

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

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

 

Plkst.16.10 ierodas deputāte Iveta Liepiņa un piedalās sēdes turpmāko darba kārtības jautājumu 

izskatīšanā. 
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21.  

Par atteikumu uzņemt […] Palīdzības reģistrā 

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

 

Priekuļu novada dome izskata […] , personas kods […] ,  2014.gada 17.februāra 

iesniegumu (reģ. 17.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-102) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļa jautājumu komisijas priekšsēdētāja E.Šīrante 

informē, ka […] , pēc Iedzīvotāju Reģistrā esošās informācijas, savu dzīvesvietu ir deklarējusi 

[…] Priekuļu novadā, no 2012.gada 10.augusta. 

 […] materiālā situācija saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” atbilst 

trūcīgas ģimenes (personas) statusam.  

Sakarā ar to, ka […] neietilpst to personu kategorijās, kuras, deklarējot savu dzīvesvietu 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas reģistrēties dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās Palīdzības reģistrā, lai saņemtu pašvaldībai piederošo vai tās nomātu dzīvojamo 

telpu izīrēšanas palīdzību pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”, Dzīvokļa 

jautājumu komisija 2014.gada 10.martā pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.4, p.2.) sniegt atzinumu 

Priekuļu novada domei par atteikumu reģistrēt […] Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā.  

Deputāti izsaka viedokļus. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un sakarā ar to, ka deputāti vēlas iegūt papildus 

informāciju no bāriņtiesas un sociālā dienesta, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Atlikt jautājuma par atteikumu uzņemt […] Palīdzības reģistrā izskatīšanu līdz 

papildus informācijas saņemšanai. 

2. Lūgt Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesai un Priekuļu novada Sociālajam dienestam 

sniegt informāciju par situāciju […] ģimenē. 

 

 

22.  

Par atteikumu uzņemt […] Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] , personas kods […] , 2014.gada 15.janvāra 

iesniegumu (reģ. 16.01.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.E-31) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 1.; 1.1..; 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 -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 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.20 uz vienas lapas. 
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23.  
Par atteikumu uzņemt […] Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] , personas kods […] , 2014.gada 2.aprīļa iesniegumu 

(reģ. 03.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-217) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

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

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

13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 

15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 

18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 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.21 uz divām lapām. 

 

24.  

Par […] uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas  

izīrēšanu 

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

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

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

Priekuļu novadā” 24., 29.2.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

apmaiņas kārtā ar Nr.9. 

2. Lauzt 1996.gada 16.februāra dzīvojamās telpas īres līgumu ar […] , personas kods 

[…] , par vienistabas dzīvokļa […] , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo 

platību 15,5 m
2
, kopējo platību 25,3 m

2  
izīrēšanu. 

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

dzīvokļa […] , Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 19,7 m
2
, kopējo 

platību 19,7 m
2  

izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu 

laiku. 

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

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

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

noslēdzis īres līgumu. 
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9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.22 uz divām lapām. 

 

 

25.  
Par […] uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas  

izīrēšanu 

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

 

Priekuļu novada dome izskata […] , personas kods […] , 2014.gada 16.janvāra 

iesniegumu (reģ.29.01.2014. Priekuļu novada pašvaldība ar Nr.)-56) ar lūgumu sniegt palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes  rīcībā esošo informāciju 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 -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt […] , personas kods […] , dzīvojošs […] , Valmieras pagastā, Burtnieku 

novadā, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā pirmā kārtā ar Nr.8.  

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

dzīvokļa […] , Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 32,6 m
2
, kopējo platību 

46,3 m
2  

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

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

līdzekļiem. 

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

[…] , Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

 

26.  

Par izmaiņām Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” amatu sarakstā 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: A.Rancāns, I.Jansone, I.Liepiņa, J.Mičulis, S.Orehova, M.Baltiņš, 

E.Latko, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par izmaiņām Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja 

„Kalāči” amatu sarakstā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka 2013.gada 8.novembrī Latvijas 

Republikas Kultūras ministrija sniegusi atzinumu par krājuma ārkārtas pārbaudi E.Veidenbauma 

memoriālajā muzejā „Kalāči”. Atzinumā konstatētas nepilnības krājuma darba organizācijā un 

lai darbs ar krājumu atbilstu noteikumiem, Kultūras ministrija noteikusi novērst konstatētās 

nepilnības, tajā skaitā līdz 2014.gada 15.maijam uzdots novērst pretrunas starp muzeja krājuma 

noteikumos un krājuma glabātāja amata aprakstā noteiktajiem amata pienākumiem un 

kompetencēm, par noteiktā izpildi uzdots informēt Kultūras ministriju 

2014.gada 7.februārī pašvaldībā saņemts E.Veidenbauma memoriālā muzeja vadītājas 

Tamāras Kurzemnieces ziņojums par pārbaudē konstatēto nepilnību novēršanas iespējamiem 
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risinājumiem, tajā skaitā esošā muzeja krājuma uzturēšanu kārtībā un paredzamos apjomos 

veicamo krājuma komplektēšanas darbu var uzņemties muzeja vadītāja, likvidējot krājumu 

glabātāja amata vienību. 

E.Veidenbauma memoriālā muzeja vadītāja Linda Ķīse (darbu atsākusi pēc bērna 

kopšanas atvaļinājuma 2014.gada 1.aprīlī) ir iepazinusies ar iespējamiem risinājumiem muzeja 

darba optimizēšanā un piekrīt papildus veikt krājumu komplektēšanas un uzturēšanas kārtībā 

darbus. 

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

komitejas sēdē izskatīja un atbalstīja Eduarda Veidenbauma muzejā „Kalāči” likvidēt amata 

vienību – krājuma glabātājs. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 17.aprīļa 

(protokols Nr.9) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2014.gada 30.maiju likvidēt Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā „Kalāči” 

krājuma glabātāja amata vienību. 

2. Ar 2014.gada 1.jūniju veikt izmaiņas ar L.Ķīsi noslēgtajā darba līgumā, paredzot 

papildināt darba pienākumus ar esošā muzeja krājuma uzturēšanu kārtībā un krājuma 

komplektēšanas darba pienākumiem. 

3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes vadītājam A. Rancānam organizēt lēmuma izpildi. 

 

 

27.  

Par sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu Priekuļu novadā  

(ziņo: G.Sabulis, izsakās: F.Puņeiko,  M.Baltiņš, S.Orehova, A.Capars) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada domes deputāta, Tautsaimniecības 

komitejas priekšsēdētāja vietnieka G.Sabuļa informāciju par nepieciešamību noteikt 

pakalpojuma maksu par kravas automašīnu un traktora izmantošanu.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

komitejas 2014.gada 17.aprīļa (protokols Nr.9) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace 

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

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

Noteikt ar 2014.gada 1.maiju šādas sniegto pakalpojumu maksas, bez pievienotās 

vērtības nodokļa: 

1. kravas automašīnai IVECO EUR 34.74 bez PVN par vienu stundu; 

                   EUR 0.54 bez PVN par vienu kilometru; 

2. traktoram KIOTI (ielu slaucīšanai)   EUR 14.40 bez PVN par vienu stundu;  

3. kravas automašīnai VWT4 EUR 14.80 bez PVN par vienu stundu; 

                                   EUR 0.21 bez PVN par vienu kilometru. 
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28.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 

Vidzemes reģiona nodaļu  

(ziņo: R.Saļmo) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora vietnieka R.Saļmo informāciju par 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas 2014.gada 27.marta vēstuli Nr.4.5.5-

58 (reģ.28.03.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.607) par gājēju celiņa plānošanu apdzīvotā 

vietā Mārsnēni, gar valsts autoceļu V323 Liepa – Smiltene. 

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

15.panta 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, 

skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; 

pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), 

atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Iveta 

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

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

dome nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona 

nodaļu par sadarbību valsts autoceļa V323 Liepa-Smiltene zemes nodalījuma joslā (posmā no 

km 13,965 līdz km 14,358) izbūvēt gājēju celiņu, paredzot, ka celiņa izbūve un uzturēšana tiks 

finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nemaksājot nomas maksu par zemes izmantošanu. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M. Juzupu parakstīt sadarbības līgumu. 

3. Uzdot izpilddirektora vietniekam R. Saļmo kontrolēt lēmuma izpildi. 

4. Lēmumu nosūtīt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļai uz adresi 

Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4100. 

 

 

29.  
Par nekustamā īpašuma […] , 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: D.Kalniņa, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “PLATINUM PLUS”, adrese: Leona Paegles 19B-29, 

Cēsīs, Cēsu novadā, 2014.gada 23.aprīļa iesniegumu (reģ. 24.04.2014. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.785) par ēku (būvju) nekustamā īpašuma […] , Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, (kad.Nr.[…] ) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 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 īpašumu, sastāvošu no vienas nedzīvojamas ēkas 

(kad.apz.[…] ) un īpašumu, sastāvošu no vienas nedzīvojamas ēkas (kad.apz.[…]  

2. Jaunizveidotajiem ēku (būvju) nekustamajiem īpašumiem, piešķirt jaunus 

nosaukumus: īpašumam sastāvošam no vienas nedzīvojamas ēkas ar kad.apz.[…] “Vecozoli”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; īpašumam sastāvošam no vienas nedzīvojamas ēkas ar 

kad.apz.[…] “Jaunozoli”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 
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3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam sastāvošam no četrām ēkām un divām būvēm 

(kad.apz. […] , […] , […] , […] , […] , […] ), piešķirt jaunu nosaukumu  „Dižozoli”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

 

30.  
Par grozījumu  Priekuļu novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā „VAS „Valsts 

nekustamie īpašumi” iesnieguma izskatīšana” 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” 

2014.gada 16.aprīļa vēstuli Nr.7-3/5571 (reģ. 22.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.769) 

ar lūgumu precizēt Priekuļu novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.4, p.9), 

nosakot, kādas pašvaldības funkcijas veikšanai nekustamais īpašums Kalna ielā 3, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ir nepiecienāms. 

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

15.panta 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā „VAS „Valsts 

nekustamie īpašumi” iesnieguma izskatīšana” (protokols Nr.4, p.9) un papildināt lēmumu ar 

2.punktu šādā redakcijā:  

„2. Nekustamais īpašums pašvaldībai nepieciešams autonomās funkcijas -  parku, skvēru 

un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanā -  vajadzībām.” 

 

31.  
[…] iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] 2014.gada 3.aprīļa iesniegumu (reģ.15.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā I-251) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra Nr.[…]  0.36 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.25 uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 

 

32.  
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Par dīķa būvniecību 

[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: M.Baltiņš) 

 

Priekuļu novada dome izskata […] , personas kods […] , dzīvo […] , Priekuļos, Priekuļu 

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

Priekuļu novadā, […] , personas kods […] , dzīvo […] , Cēsīs, […] , personas kods […] , dzīvo 

[…] , Rīgā, iesniegumu (reģ. 22.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-266) par projekta 

izstrādi […], Priekuļos, (kad.apz.[…] , […] , […] ) dīķim, kas izbūvēts bez atbilstoši akceptētas 

projekta dokumentācijas.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Neiebilst dīķa projekta izstrādei […]Priekuļos, […] , […] , […] un […] piederošajos 

īpašumos (kad.apz.[…] , […] , […] ), atbilstoši pastāvošo normatīvu prasībām. 

2. Izsniegt […] , dzīvo […] , Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, […] , dzīvo 

[…] , Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, […] , dzīvo […] , Cēsīs, […] , dzīvo […] , 

Rīgā, atbilstošu plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.26 uz divām lapām. 

 

33.  
Par projekta „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Priekuļu novada iedzīvotājiem” 

iesniegumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ASS. „LEADER 

pieejas īstenošana” pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” biedrības „Cēsu rajona 

lauku partnerība” izsludinātajā rīcībā 2.2. rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

vietējiem iedzīvotājiem 

(ziņo: I.Fogele) 
 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar projektu vadītājas I.Fogeles un sniegto informāciju 

par iespējām iesniegt projektu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

finansējuma saņemšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā 2.2. rīcībā 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

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

likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Gvido Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Iesniegt biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā rīcībā Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem projekta „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 

Priekuļu novada iedzīvotājiem” pieteikumu, par kopējo plānoto projekta summu 3 683.05 EUR 

(trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs eiro un 05 centi). 

2. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā projekts tiks realizēts par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem 3 683.05 EUR (trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs eiro un 05 centi). 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Priekuļu novada pašvaldības ieguldījuma daļu 

1400.17 EUR (viens tūkstotis četri simti eiro un 17 centi) apmērā, kuru sastāda līdzfinansējums 

25% apmērā no attiecināmajām izmaksām un PVN 21% apmērā. 
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4. Uzdot Projektu vadītājai I.Fogelei un Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītājai 

L.Vecgailei sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” 

izsludinātajā rīcībā. 

 

34.  
Priekuļu vidusskolas iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: I.Rumba) 

 

            Dome izskata Priekuļu vidusskolas 2014.gada 17.marta vēstuli Nr.01.-1/46 (reģ. 

19.03.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.528) ar lūgumu noteikt dienas naudas summu 

Priekuļu vidusskolas izglītojamiem, kuri piedalās valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Rumba informē, ka Finanšu komiteja 

nolēma Priekuļu novada skolu izglītojamiem, kuri piedalās valsts mēroga mācību priekšmetu 

olimpiādēs,  maksāt dienas naudu  valstī noteiktajā apmērā – EUR 6.00.  

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumu saistītie 

izdevumi” 21.pamta 21.2.apakšpunktu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 

17.aprīļa (protokols Nr.9)  atzinumu un Finanšu komitejas 2014.gada 24.aprīļa (protokols Nr.5) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Iveta Liepiņa, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

Noteikt Priekuļu novada skolu izglītojamajiem, kuri piedalās valsts mēroga mācību 

priekšmetu olimpiādēs, dienas naudas samaksu EUR 6.00. 

 

 

Nākamā domes sēde 2014.gada 29.maijā plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.17.15  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


