
 
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 

 

2017.gada 25.maijā          Nr.6 

 

Sasaukta plkst.13.00 

Sēdi atklāj plkst.13.00 

 

Darba kārtība:  

1. I.S. iesnieguma izskatīšana par telpu nomu. 

2. Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu absolventiem 2017.gadā 

Priekuļu novadā. 

3. Par dzīvokļu komunālās saimniecības reorganizāciju.  

4. Par Priekuļu novada 2016.gada pārskata apstiprināšanu.  

5. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Par kārtību Priekuļu novada 

publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos” izdošanu. 

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.L.Z. 

7. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.K., A.K., D.K., K.K. un E.Ž. 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. un A.Š.  

9. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Sanitārās cirsmas Nr.1 “Vanagkalns” Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

10. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Sanitārās cirsmas Nr.2 “Vanagkalns” Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

11. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Sanitārās cirsmas Nr.3 “Vanagkalns” Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

12. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kailcirtes cirsmas Nr.4 “Egļu kalns” Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

13. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Matīsi” Veselavā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā , izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

14. A.P. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

15. Par atteikumu uzņemt A.D. Palīdzības reģistrā. 

16. Par atteikumu uzņemt J.D. Palīdzības reģistrā. 

17. Par I.P. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

18. Par K.K. izslēgšanu no Palīdzības reģistra. 

19. Par M.R. izslēgšanu no Palīdzības reģistra. 

20. Par atteikumu uzņemt S.S. Palīdzības reģistrā.  

21. Par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā. 

22. Par adreses grozīšanu ēkai ar „kadastra apzīmējumu” ,,Liepas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

23. Par adrešu dzēšanu Raunas ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.    
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24. Par nekustamā īpašuma „Lejas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu un 

atdalīto zemes vienību pievienošanu nekustamajam īpašumam “Gravas Pieķēpi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

25. Par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 11.p.) „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Priekuļu pagastā un tās piekritību pašvaldībai” 

daļas atzīšanu par spēku zaudējušu. 

26. Par nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

27. Par nekustamā īpašuma „Ozolsala”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

28. Par nekustamā īpašuma „Viļņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

29. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, zemes vienības ,,Saulrīti”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, daļai. 

30. Par nekustamā īpašuma „Kalna Ennēni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

31. Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Kalmes”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma 

noteikšanu un atsavināšanu. 

32. Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Vecdukuļi’, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu. 

33. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā” 

apstiprināšanu. 

34. Par zemes nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības. 

35. L.L. iesnieguma izskatīšana. 

36. Noteikumu par Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekuļu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, 

apstiprināšana. 

37. Par nekustamā īpašuma Parka iela 4-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  

38. V.J. iesniegumu izskatīšana. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre  Sarmīte Treikmane. 

 

Piedalās –  

Deputāti  Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova,  Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

Mičulis, Māris Baltiņš.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Evita Šīrante  – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Inita Jansone   – Nekustamā īpašuma un juridisko jautājumu daļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

 

Nepiedalās:  

Dita Sloka  – attaisnots iemesls; 

Gvido Sabulis  – attaisnots iemesls; 

 

Uzaicināti: 

I.S.  – deklarētā dzīvesvieta „adrese”. 
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Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtības papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

39. Par nekustamā īpašuma „Kalna Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu. 

40. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai M.Juzupai. 

41. SIA „Mini Traktors” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

42. Par Priekuļu novada pašvaldības  2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

43. Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai, zemes vienību 

„numurs” un „numurs” apvienošanu, jaunizveidotās zemes vienības lietošanas mērķa 

noteikšanu. 

44. Par pašvaldības īpašumu Rūpnīcas iela 11-2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

45. Par līdzekļu piešķiršanu Liepas pagasta kultūras nama granulu apkures katla remontam. 
46. Par līdzekļu novirzīšanu ielu remontam Priekuļos. 
47. Par sadarbības līgumu ar SIA “Gaižēni”. 

48. Par līdzekļu piešķiršanu  grāmatas “Jettes Dienu grāmata” iespieddarbiem. 
49. Par papildus līdzekļiem piebraucamā ceļa un pagalma labiekārtošanai pie pašvaldības ēkas 

Cēsu prospektā 5, Priekuļos. 

50. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša ielā 11-14, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

51. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M.B. 

52. Par jauna nosaukuma piešķiršanu. 

53. Domes priekšsēdētājas M.Juzupas un deputāta G.Zicāna pārskats par dalību starptautiskā 

forumā “Līdzekļu iegūšanas stratēģija”. 

54. Informācija par pēdējā mēneša jaunumiem novadā, izpildvaras padarītiem un plānotiem 

darbiem, iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris 

Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 39., 40, 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 

52., 53.un 54.darba kārtības jautājumu. 

 

 

1. 

I.S. iesnieguma izskatīšana par telpu nomu 

(ziņo: M.Juzupa, izsakās I.S., G.Zicāns, J.Levitass, A.Tīdemanis, A.Kalnietis, E.Latko, 

A.Capars, D.Kalniņa) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.S., „personas kods”, 2017.gada 14.marta iesniegumu 

(reģ.14.03.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-194) par iespēju iznomāt pašvaldībai 

piederošos ēku īpašumus bijušajā Veselavas skolā sociālo pakalpojumu sniegšanai - senioru 

mājas izveidei. 

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

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

apakšpunktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 

„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 8.punktu, 9.punktu un 92.punktu, 
atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija 

Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars 

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Iznomāt I.S., „personas kods”, „adrese”, nedzīvojamās telpas -skolu ar kopējo platību 

934,8 m2 un skolas internātu ar kopējo platību 412,8 m2, “Veselavas skola” un “Lapiņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, telpu izmantošanai sociālo pakalpojumu sniegšanai, senioru 

mājas izveidei. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu  - 10 gadi. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot nomas līgumu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

6. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

 

2. 

Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu 

absolventiem 2017. gadā Priekuļu novadā 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu 

absolventiem 2017. gadā Priekuļu novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

2015.gada 29.janvārī apstiprināto Kārtību „Vienreizējas stipendijas par augstiem mācību 

sasniegumiem piešķiršanai vispārizglītojošo izglītības iestāžu absolventiem Priekuļu novadā”, 

vispārizglītojošo skolu ieteikumiem un Finanšu komitejas 2017.gada 22.maija (protokols Nr.9, 

punkts 2) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

1. Izmaksāt vienreizēju stipendiju no šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem 3 380 (trīs 

tūkstoši trīs simti astoņdesmit) euro saskaņā ar pielikumu.   

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

 

 

3. 

Par dzīvokļu komunālās saimniecības reorganizāciju 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: J.Levitass, M.Juzupa) 

 

         Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoru F.Puņeiko par dzīvokļu 

komunālās saimniecības reorganizāciju, izveidojot SIA „Priekuļu novada namu 

apsaimniekotājs”.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz 2017.gada 16.maija 

Tautsaimniecības komitejas (protokols Nr.14, p.2) lēmumu, likuma ,,Par pašvaldībām’’ 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta pirmo daļu un otro daļu, likuma „Par  valsts  un  pašvaldību  kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu un 25.panta otro daļu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Atbalstīt Priekuļu novada komunālās saimniecības reorganizācijas plāna izstrādi ar 

mērķi izveidot Priekuļu novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA „Priekuļu 

novada namu apsaimniekotājs”. 

2. Atbildīgais  par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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4. 

Par Priekuļu novada 2016.gada pārskata apstiprināšanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada 2016.gada pārskata apstiprināšanu. 

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

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

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

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

„Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī” un  Finanšu komitejas 2017.gada 

22.maija (protokols Nr.9, p.1) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada 2016.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 

Bilances kopsumma 31.12.2016.   EUR 22 268 430 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts EUR (408 329).   

 

 

5. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Par kārtību Priekuļu 

novada publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos” izdošanu 

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: I.Jansone, F.Puņeiko, E.Latko, J.Mičulis, G.Zicāns, A.Capars, 

D.Kalniņa, J.Sukaruks, M.Juzupa) 

 

  Dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāju V.Lapseli par 

nepieciešamību izdot saistošos noteikumus „Par kārtību Priekuļu novada publiski pieejamos 

bērnu rotaļu un sporta laukumos”. 

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

43.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot, PAR -9 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Jānis 

Mičulis), PRET – 3 (Armands Capars, Guntars Zicāns, Aivars Kalnietis) ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/2017 „Par kārtību 

Priekuļu novada publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos”. 

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

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

6. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.L.Z. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

        Izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza I.K. (reģistrēts 2017.gada 5.aprīlī Liepas pagasta 

pārvaldē ar Nr.62/3-9.1) par A.L.Z., „personas kods”, 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 



6 

 

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

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

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

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

PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Anulēt A.L.Z., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

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

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

 

 

7. 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.K., A.K., D.K., K.K. un E.Ž. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

 Dome izskata jautājumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.K., A.K., D.K., K. K. un 

E.Ž. 

 2017.gada 1.februāra Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C1101616 C-323-17 

nosprieda izlikt atbildētājus L.K., „personas kods”, A.K., „personas kods”, D.K., „personas 

kods”, K.K., „personas kods”, E.Ž., „personas kods”, ar visām mantām un no viņiem atkarīgām 

citām personām no dzīvokļa „adrese” bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, un sakarā ar to, ka 

viņi līdz šim nav deklarējuši dzīvesvietu citur, anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

 Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto,  atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, 

Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt L.K., „personas kods”, A.K., „personas kods”, D.K., „personas kods”, K.K., 

„personas kods”, E.Ž., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmumu nosūtīt Liepas pagasta pārvaldei. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Valmierā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A. 

 

8. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. un A.Š. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

 Priekuļu novada dome izskata Z.V. iesniegumu (reģ. 07.04.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā Nr. V-295) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.K., „personas kods”, 

un A.Š., „personas kods”,  „adrese”, sakarā ar to, ka nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un veicot iesniegumā minēto ziņu 

pārbaudes, un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, un 2003.gada 11.februāra 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 
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deklarēto dzīvesvietu” 2.pantu, 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, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt A.K., „personas kods”, un A.Š., „personas kods”, ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

9. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Sanitārās cirsmas Nr.1 “Vanagkalns” 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās sanitārās cirsmas Nr.1 “Vanagkalns” Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 17.maija  protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 16500,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 17.maijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās sanitārās cirsmas Nr.1 “Vanagkalns” Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „L.P.JANA”, reģistrācijas Nr.44103027692, par tās 

nosolīto cenu EUR 16500,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci  simti euro un 00 centi). 

 

 

10. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Sanitārās cirsmas Nr.2 “Vanagkalns” 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās sanitārās cirsmas Nr.2 “Vanagkalns” Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 17.maija  protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 15500,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 
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Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 17.maijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās sanitārās cirsmas Nr.2 “Vanagkalns” Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „L.P.JANA”, reģistrācijas Nr.44103027692, par tās 

nosolīto cenu EUR 15500,00 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

 

 

11. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās Sanitārās cirsmas Nr.3 “Vanagkalns” 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās sanitārās cirsmas Nr.3 “Vanagkalns” Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 17.maija  protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 15500,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 17.maijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās sanitārās cirsmas Nr.3 “Vanagkalns” Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „L.P.JANA”, reģistrācijas Nr.44103027692, par tās 

nosolīto cenu EUR 15500,00 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

 

 

12. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kailcirtes cirsmas Nr.4 “Egļu kalns” 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošās kailcirtes cirsmas Nr.4 “Egļu kalns” Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 17.maija  protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Cirsma nosolīta par cenu EUR 8500,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 



9 

 

Apstiprināt 2017.gada 17.maijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kailcirtes cirsmas Nr.4 “Egļu kalns” Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu SIA „L.P.JANA”, reģistrācijas Nr.44103027692, par tās 

nosolīto cenu EUR 8500,00 (astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

 

 

13. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Matīsi” Veselavā, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā , izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar Priekuļu novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Matīsi” Veselavā, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 17.maija  protokolu, konstatēts, ka izsoles 

procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Nekustamais īpašums nosolīts par cenu EUR 4620,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 17.maijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam “Matīsi” Veselavā,  Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, atsavināšanu LDO INVEST SIA reģistrācijas Nr.41503050930, par tās 

nosolīto cenu EUR 4620,00 (četri tūkstoši seši simti divdesmit euro un 00 centi). 

 

 

14. 

A.P. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.P., „personas kods”, 2017.gada 11.maija iesniegumu 

(reģ.11.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.P-488) par zemes nomas līguma slēgšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iznomāt A.P., „personas kods”, zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, ar 

nosaukumu “Ābeļdārzs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības kopplatība 0,86 ha 

platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 2 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  
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7. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

 

 

15. 

Par atteikumu uzņemt A.D. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata A.D. 2017.gada 6.februāra iesniegumu (reģ. 08.02.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.D-97) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

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

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

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

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

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

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

16. 

Par atteikumu uzņemt J.D. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.D. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

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

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

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

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

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

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

 

 

17. 

Par I.P. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 
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Priekuļu novada dome izskata I.P., „personas kods”, 2017.gada 3.aprīļa iesniegumu 

(reģ.06.04.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-286) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.1.punktu,  atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt I.P., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.4.  

2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.P., „personas kods”, par trīsistabu dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 67,6 m2 kopējo platību 75,2 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka I.P., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

„adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

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

8. Lēmums zaudē spēku, ja I.P. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

 

18. 

Par K.K. izslēgšanu no Palīdzības reģistra 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.K., „personas kods”, 2014.gada 26.maija iesniegumu 

(reģ.26.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-370) ar lūgumu sniegta palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar K.K. lietu saistītos apstākļus un 

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

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 20., 20.1., 20.4.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Izslēgt K.K., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistra. 

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

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

 

 

19. 

Par M.R. izslēgšanu no Palīdzības reģistra 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: A.Capars) 
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Priekuļu novada dome izskata M.R., „personas kods”, 2014.gada 3.novembra iesniegumu 

(reģ.06.11.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-968)  ar lūgumu sniegta palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar M.R. lietu saistītos apstākļus un 

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

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 20., 20.1., 20.4.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra 

Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Izslēgt M.R., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistra. 

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

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

 

 

20. 

Par atteikumu uzņemt S.S. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.S. 2017.gada 10.maija iesniegumu (reģ. 10.05.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-470) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

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

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

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

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

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

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

3. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.10 uz divām lapām. 

 

 

21. 

Par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Dome izskata Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes 2017.gada 9.maija iesniegumu 

(reģ.09.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1013) ar lūgumu apstiprināt grozījumus 

pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā. 

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

21.panta pirmās daļas 8.punktu un Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un 26.pantu un Priekuļu 

novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada 18.maija (protokols Nr.11, p.2) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris 

Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Atļaut Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei licencēt vispārējo pirmsskolas 

izglītības programmu (kods 01011111). 
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2. Pēc licences saņemšanas veikt Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības  domes 2012.gada 11.oktobra sēdē,  protokols Nr.16, 

p.6) šādus grozījumus: 

2.1. papildināt 1.1. punktu ar vārdiem „vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 

01011111).’’; 

2.2. papildināt 2.3.2.punktu ar vārdiem: „īstenot vispārējā pirmsskolas izglītības 

programmā noteiktos mērķus un uzdevumus;’’; 

2.3. papildināt ar 3.2. punktu šādā redakcijā:  

      „3.2. Iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu – 01011111”; 

2.4. papildināt ar 4.11.punktu šādā redakcijā: 

„4.11. Pirmsskolas izglītības iestādes grupā, kas īsteno vispārējo pirmsskolas 

izglītības programmu, uzņem bērnus no pusotra gada vecuma līdz skolas vecuma 

sasniegšanai.’’; 

2.5. Papildināt. ar  5.6.1.punktu šādā redakcijā: 

„5.6.1. Mācību nodarbību saraksts ietver vispārējā pirmsskolas izglītības programmā 

paredzēto mācību nodarbību plānu. 

3. Izmaiņas nolikumā stājas spēkā pēc licences saņemšanas. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

I.Liepiņa. 

 

 

22. 

Par adreses grozīšanu ēkai ar „kadastra apzīmējumu” ,,Liepas”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 
 

Novada dome izskata SIA ,,Liepas parks”, juridiskā adrese ,,Liepas Muiža”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā,  iesniegumus (21.04.2017., reģ.Nr.643 un 08.05.2017., Nr.1002) par 

adrešu maiņu ēkai ar „kadastra apzīmējumu”, kas ir nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4260 006 

0028 ,,Liepas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sastāvā. 

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

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris 

Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā ar „kadastra Nr.”, ietilpstošajai ēkai ar „kadastra apzīmējumu”, 

piešķirt jaunu adresi ,,Liepas apartamenti”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

2. Nekustamajā īpašumā ar „kadastra Nr.”, ietilpstošajai ēkai ar „kadastra apzīmējumu” 

adrešu reģistrā dzēst adresi „Liepas-2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, un tai atbilstošo telpu 

grupu adresācijas. 

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

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

 

 

23. 

Par adrešu dzēšanu Raunas ielā, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 
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 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību dzēst adrešu reģistrā adreses Raunas ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

 Dome konstatē sekojošo: 

1. Projekts zemes vienības ,,Ābeļdārzs”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sadalīšanai apbūves zemes vienībās apstiprināts Cēsu rajona Priekuļu pagastā 

2003.gada 7.augustā. Projekts paredz izveidot divdesmit jaunas zemes vienības 

savrupmāju būvniecībai; 

2. Cēsu rajona Priekuļu pagastā 2005.gada 30.novembrī ir apstiprināti grozījumi, kas 

paredz sadalīt zemes vienības Raunas ielā 18, („kadastra apzīmējums”) un Raunas ielā 

20 („kadastra apzīmējums”), Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

3. 2006.gada 30.martā Priekuļu pagasta padome pieņēma lēmumu ,,Par zemes gabala 

,,Ābeļdārzs”, Priekuļu pagastā, adresāciju” (prot.Nr.6, p.3.); 

4. Uz zemes vienības Raunas ielā 20 („kadastra apzīmējums”), Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, nemainot zemes vienības robežas, ir uzcelta dzīvojamā māja 

un saimniecības ēka, kas ir nodotas ekspluatācijā un to īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas zemesgrāmatā.  

 

 Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris 

Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekuļu pagasta padomes 2006.gada 30.marta lēmuma 

,,Par zemes gabala ,,Ābeļdārzs”, Priekuļu pagastā, adresāciju” (prot.Nr.6, p.3.) 6. un 7. punktus. 

2. Adrešu reģistrā dzēst adreses Raunas iela 22, Raunas iela 24, Raunas iela 26 un 

Raunas iela 28, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

4201. 

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

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma „Lejas Pieķēpi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu un atdalīto zemes vienību 

pievienošanu nekustamajam īpašumam “Gravas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata R.C., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu 

(09.05.2017., Nr.C-456) par nekustamā īpašuma „Lejas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija 

Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars 

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” - 5,16 ha platībā, 

„kadastra apzīmējumu” - 5,3 ha platībā, „kadastra apzīmējumu”– 4,3 ha platībā. 

2. Atdalītās zemes vienības „numurs”, „numurs” un „numurs” pievienot nekustamajam 

īpašumam “Gravas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,  „kadastra Nr.”, kurš sastāv no 

vienas neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”. 

2.1. nekustamā īpašuma “Gravas Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā kopējā 

platība pēc minēto zemes vienību pievienošanas – 31,07 ha, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes vienības iemērot dabā; 

2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai „numurs”– zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); zemes vienībai „numurs”– zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); zemes vienībai 

„numurs”– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no vienas zemes vienības, ar 

„kadastra apzīmējumu”,  un septiņām būvēm saglabājas nosaukums „Lejas Pieķēpi”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā;  

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 2,02 ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

 

25. 

Par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra lēmuma 

(prot.Nr.18, 11.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Priekuļu 

pagastā un tās piekritību pašvaldībai” 

daļas atzīšanu par spēku zaudējušu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembra 

lēmuma (prot.Nr.18, 11.p.), „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Priekuļu 

pagastā un tās piekritību pašvaldībai” daļas atzīšanu par spēku zaudējušu. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada domes 2010.gada 11.novembrī pieņēma lēmumu (prot.Nr.18, 11.p.), 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Priekuļu pagastā un tās 

piekritību pašvaldībai”, saskaņā ar kura 9.punktu izbeidza zemes lietošanas tiesības 

A.A., uz zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, Vāveres ielā 10, Dukuros, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā; 

2. A.A., „personas kods”, dzīvo „adrese”, 1999.gada 17.novembrī ir parakstījis līgumu ar 

Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 

Vāveres ielā 10, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izpirkšanu; 

3. Priekuļu novada pašvaldība, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vāveres ielā 10, 

Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāvošu no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, 2017.gada 5.aprīlī ir nostiprinājusi zemesgrāmatā. 

 

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 11.novembra lēmuma (prot.Nr.18, 11.p.), „ Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu novada Priekuļu pagastā un tās piekritību 
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pašvaldībai”, 9.punktu, saskaņā ar kuru, izbeidza zemes lietošanas tiesības A.A., „personas 

kods”, uz zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, Vāveres ielā 10, Dukuros, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā. 

2. Lūgt Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļu anulēt ierakstu Priekuļu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā „numurs”, saskaņā ar kuru, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

Vāveres ielā 10, Dukuros, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sastāvoša no zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu”, ir nostiprinātas Priekuļu novada pašvaldībai. 

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

Valmierā, LV-4201. 

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

   

  

26. 

Par nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.B., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 10.maija 

iesniegumu (reģ.11.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-482) par nekustamā īpašuma 

„Jaunbērziņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Laurīši”, Veselavas 

pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 12.4ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Jaunbērziņi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 4.8ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma „Ozolsala”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata A.T., deklarētā dzīvesvieta „adrese” 2017.gada 18.aprīļa 

iesniegumu (reģ.27.04.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.T-422) par nekustamā īpašuma 

„Ozolsala”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija 

Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars 

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Ozolpļava”, Liepas 

pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 5.185ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Ozolsala”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā:  

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 2.93ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma „Viļņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.Ķ., deklarētā dzīvesvieta „adrese”,  2017.gada 15.maija 

iesniegumu (reģ.15.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ķ-500) par nekustamā īpašuma 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,  pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Nr.”), neapbūvētas zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no divām neapbūvētām 

zemes vienībām, ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu 

nosaukumu „Vilnīši”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no divām zemes vienībām ar 

„kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Viļņi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 19.8ha; 
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3.2. zemes lietošanas mērķi zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

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

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

 

 

29. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, 

zemes vienības ,,Saulrīti”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, daļai 
(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Novada dome izskata SIA ,,DUS A2”, juridiskā adrese ,,Cielavas”, Ragana, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā, 2017.gada 30.marta iesniegumu (reģ.27.04.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā ar Nr.947) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības 

,,Saulrīti”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, daļai, ar „kadastra apzīmējumu”.   

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

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtību”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā ,,Saulrīti”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”) ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” daļai – nomas zemes vienībai ar 

„kadastra apzīmējumu”, apstiprināt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves 

zeme  (0801). 

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

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

 

 

30. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Ennēni”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

  

Priekuļu novada dome izskata M.G., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 22.maija 

iesniegumu (reģ.22.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-530) par nekustamā īpašuma 

„Kalna Ennēni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

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

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

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalna Ennēni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaunennēni”, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 1.3ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 
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2.2. noteikt zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu”, saglabājas nosaukums „Kalna Ennēni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 21.5ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

 

31. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Kalmes”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus 

novērtējuma noteikšanu un atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata D.R., „adrese”, pilnvarotās personas A.R. 2017. gada 

18.maija iesniegumu, reģistrētu Priekuļu novada pašvaldībā 2017.gada 18.maijā Nr.R-521, kurā 

D.R. lūdz atsavināt nekustamo īpašumu „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kas 

sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” 0,77 ha kopplatībā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

piekto daļu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.apakšpunktu un 2.daļu un 4.daļu, atklāti 

balsojot, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris 

Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj:: 

1. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas 

Nekustamā īpašuma speciālistei Līgai Sarmai Berovskai: 

1.1. Pasūtīt zemes robežu uzmērīšanu zemes vienībai „Kalmes”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, 0,77 ha kopplatībā, zemes vienības „kadastra apzīmējums”; 

1.2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda zemes vienību 

„Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 0,77 ha kopplatībā,  (vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies pēc zemes vienības robežas uzmērīšanas)  „kadastra 

apzīmējums”; 

1.3. Pasūtīt zemes vienības „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra 

apzīmējums”, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā un tirgus novērtējuma 

saņemšanas, zemes vienību „Kalmes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra 

apzīmējumu”, atsavināt D.R., „personas kods”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 

noteiktajā kārtībā. 

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

 

 

32. 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Vecdukuļi’, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.T., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 21.09.2016. 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. 21.09.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.T-921) ar 
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lūgumu atsavināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu Priekuļu novada, Liepas 

pagastā, “Vecdukuļi”, par kuru ir Priekuļu novada pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu 

ar L.T. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu, L.T. 2016.gada 21.septembra atsavināšanas ierosinājumu, atklāti 

balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo zemes īpašumu “Vecdukuļi”, kas atrodas Priekuļu 

novada, Liepas pagastā, „kadastra Nr.”, reģistrētu Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

„numurs”, fiziskai personai L.T., „personas kods”, dzīvojošai „adrese”. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Vecdukuļi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā nosacīto cenu  1 807,33 EUR un slēgt pirkuma līgumu ar L.T. 

3. Uzdot Priekuļu  novada pašvaldības jurista palīgam I.Villei sagatavot pirkuma līguma 

projektu par 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārdošanu. 

4. L.T. pirkuma maksu samaksāt Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā 1(viena) 

mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.19 uz divām lapām. 

 

 

33. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā” 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

 Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā” 

apstiprināšanu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no 

tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 43.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka dome 

ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas 

nav paredzēts likumos, par republikas pilsētas vai novada pašvaldības inženierkomunikāciju un 

transporta infrastruktūras aizsardzību, 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt 

saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 1.- 4.punktu, kas nosaka, 

ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz: kārtību, kādā 

ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes 

sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; centralizētās ūdensapgādes sistēmas un 

centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības; 

sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumos, kā arī tā slēgšanas, 

grozīšanas un izbeigšanas noteikumus; brīvkrānu izmantošanas kārtību, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā” (Noteikumi pielikumā).  

2. Saistošo noteikumus un Paskaidrojuma rakstu nosūtīt elektroniskā veidā uz Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai triju dienu laikā pēc to 

parakstīšanas.  
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3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas Priekuļu novada 

pašvaldības izdevumā “Priekuļu novada vēstis”. 

4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanas spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē un 

nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību pašvaldības administrācijas ēkā un pašvaldības 

pārvaldēs Liepā, Mārsnēnos un Veselavā. 

 

34. 

Par zemes nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar E.K. 2017.gada 22.maija iesniegumu ar lūgumu nodot 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 

Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta “Velliņi” 0,7354 ha platībā (zemes īpašuma „kadastra Nr.”) 

un slēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes gabala domājamo daļu nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

ceturto daļu,   atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris 

Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta, 

“Velliņos” dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez  atlīdzības zemes gabalu 0,7354 ha platībā (zemes 

īpašuma „kadastra Nr.”). 

2. Slēgt vienošanās ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības: 

2.1. S.B., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 1468/2125 domājamās daļas 

no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”,  Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta 

“Velliņos”; 

2.2. E.K., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, 299/2125 domājamās daļas 

no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta 

“Velliņos”; 

2.3. G.B., „personas kods”, deklarētā dzīvesvieta – „adrese” 358/2125 domājamās daļas 

no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta 

“Velliņos”. 

3. Uzdot juristei I.Jansonei sastādīt vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt vienošanās par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi juriste I.Jansone. 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.20 uz divām lapām. 

 

 

35. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu L.L. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata L.L., „personas kods”, 2017.gada 18.maija iesniegumu 

(reģ. 18.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.L-522) ar lūgumu rast iespēju uz darba 

attiecību laiku piešķirt dzīvojamo platību Priekuļos.  

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

apstākļus un pamatojoties Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību 
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dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 17.;17.1.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.L., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese”, izīrēšanu uz darba attiecību laiku. 

2. Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadi vai ar darba attiecību izbeigšanos. 

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

„adrese”. 

4. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājai 

I.Jansonei sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

noslēgusi īres līgumu. 

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

8. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.21 uz divām lapām. 

 

 

36. 

Noteikumu par Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Priekuļu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, 

apstiprināšana 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: E.Latko, M.Juzupa) 

 

 Dome izskata jautājumu par Noteikumu par Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un 

atskaitīšanas kārtību Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas 

izglītības programmas, apstiprināšanu. 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un 

Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Noteikumus par Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. 

(Noteikumi pielikumā). 

 

 

37. 

Par nekustamā īpašuma Parka iela 4-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: J.Sukaruks. M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Parka ielā 4-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

„kadastra Nr.”, izsoles noteikumu projektu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Priekuļu novada domes 

2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5, p.24) pašvaldības nekustamais īpašums ar 

nosaukumu – Parka iela 4-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

Nr.42729001073, nodots atsavināšanai izsolē. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram 

uzdots izstrādāt izsoles noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 
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 Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums 

nosaka, ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši ,,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris 

Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Parka iela 4-2, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, izsoles noteikumus. (Izsoles 

noteikumi pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

38. 

V.J. iesniegumu izskatīšana 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: G.Zicāns, J.Levitass, S.Orehova, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar V.J. pilnvarotās personas D.J., deklarētā dzīvesvieta – 

„adrese”, 2017.gada 16.maija pieteikumus par morālā kaitējuma atlīdzināšanu, faktiskās rīcības 

apstrīdēšanu un lūgumu pieņemt likumīgu un no saimnieciskās darbības viedokļa pašvaldībai 

izdevīgu lēmumu par zemes pārdošanu. 

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

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nepieņemt piedāvājumu iegādāties būvju īpašumu “Krustiņi” Priekuļu novada 

Veselavas pagasta Bērzkrogā, kas tiek pašvaldībai piedāvāts iegādāties par tirgus cenu EUR 

11600,00. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma un juridiskajai nodaļai veikt darbības, lai nostiprinātu 

zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz zemi Priekuļu novada Veselavas pagasta 

“Krustiņos”. 

3. V.J. zemes atsavināšanas iesniegumu nodot izskatīšanai Tautsaimniecības komitejai 

pēc zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

4. Uzdot Nekustamā īpašuma un juridiskajai nodaļai sagatavot iestādes rakstveida 

atvainošanos V.J. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.22 uz divām lapām. 

 

 

39. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Pieķēpi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata G.C., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 23.maija 

iesniegumu (reģ.23.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.C-540) par nekustamā īpašuma 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 
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atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija 

Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars 

Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalna Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”. 

2. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Vecpieķēpi”, 

Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no trīs zemes vienībām, ar 

„kadastra apzīmējumu”, „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”,  un trīs būvēm 

saglabājas nosaukums „Kalna Pieķēpi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 20.78ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgs. 

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

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

 

 

40. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes                                        

priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2017.gada 23.maija 

iesniegumu (reģ.23.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-542) par atvaļinājuma 

piešķiršanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības domes, pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma (apstiprināts 

Priekuļu novada pašvaldības domes 2010.gada 17.decembra sēdē, protokols Nr.20) 3.5.punktu 

un 11.2.punkta 11.2.1.apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -11 (Aivars Tīdemanis, Elīna 

Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, ATTURAS- nav,  

NEBALSO – 1 (Māra Juzupa), Priekuļu novada dome nolemj:    

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas  un papildatvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas  

no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 30.jūnijam ieskaitot, par periodu no 2016.gada 2.jūlija līdz 

2017.gada 1.jūlijam. 

2. Uzdot Priekuļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Tīdemanim domes 

priekšsēdētājas M.Juzupas atvaļinājuma laikā veikt domes priekšsēdētāja darba pienākumus. 

3. Noteikt A.Tīdemanim samaksu par faktiski nostrādātajām stundām priekšsēdētājas 

atvaļinājuma laikā, nosakot stundas likmi 90% apmērā no priekšsēdētājas mēnešalgas stundas 

likmes.  

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

 

 

41. 

SIA “Mini traktors” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Jansone) 
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Priekuļu novada dome izskata SIA “Mini traktors”, reģistrācijas Nr.44103040968, 

2017.gada 22.maija iesniegumu (reģ.23.05.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.1118) par 

zemes vienības “Cēsu prospekts 31B” 0,2482 ha platībā ar „kadastra Nr.”, kas atrodas Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iznomāšanu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 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 publiskas personas zemes nomu” II daļu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Iznomāt SIA “Mini traktors”, reģistrācijas nr. 44103040968, juridiskā adrese  Cēsu 

prospekts 20/22, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējumu”, “Cēsu prospekts 31B”, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  0,2482 ha 

platībā ar apbūves tiesībām. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, 1,5% gadā no zemes 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot zemes nomas līguma 

projektu.  

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

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

paziņošanas dienas.  

7. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

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

  

 

42. 

Par Priekuļu novada pašvaldības  2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu. 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, 72.pantu, kas nosaka, ka dome nodrošina 

gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu, likuma par budžeta un 

finanšu vadību 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu. (Pārskats 

pielikumā.) 

2. Publicēt pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. 
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43. 

Par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”piekritību pašvaldībai, zemes vienību 

„numurs” un „numurs” apvienošanu, jaunizveidotās zemes vienības lietošanas mērķa 

noteikšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2017.gada 18.maija iesniegumu Nr.2-13-V/2680 

par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” 

0,045 ha platībā, kas ir ieskaitīts rezerves zemes fondā, Priekuļu novada dome konstatē: 

1. Pamatojoties uz mērniecības datiem, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa 

reģistrēja Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”  - 

0,045 ha platībā un ieskaitīja to rezerves zemes fondā. 

2. Uz zemes vienības „numurs” daļēji atrodas Priekuļu novada pašvaldībai piederošā 

inženierbūve - ceļš ar „kadastra apzīmējumu”. 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka par pašvaldības funkciju ceļu 

būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

2.punktu un 15.panta 2.punktu, “Zemes pārvaldības likuma “ 17.panta 4.punktu, likuma “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. panta 

2.daļas 1.punktu,  2006.gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, 

Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

novada dome nolemj: 

1. Noteikt zemes vienības „numurs” – 0,045 ha kopplatībā piekritību pašvaldībai, uz 

zemes vienības esošās inženierbūves uzturēšanai, īstenojot pašvaldībai noteiktās funkcijas. 

2. Apvienot zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” un „kadastra apzīmējumu”, 

nosakot kopējo platību 0,115 ha, pēc apvienošanas no jauna izveidoto zemes vienību iekļaut  

pašvaldībai piekritīgajā nekustamajā īpašumā ar „kadastra Nr.”, “Ceļš pie Skujniekiem”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

3.  No jauna izveidotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un  ceļu zemes nodalījuma joslā, mērķa 

kods – 1101.   

4. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

5.    Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 

 

 

44. 

Par pašvaldības īpašumu Rūpnīcas iela 11-2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, M.Juzupa) 

 

Pamatojoties uz Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes ierosinājumu 

pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai izsolē, izvērtējot domes rīcībā 

esošo informāciju, konstatēts: 
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1. Priekuļu novada pašvaldībai piekrīt īpašums ar „kadastra apzīmējumu”, 46,6 m2 

platībā, kopīpašuma domājamā daļa no zemes 466/3556, kas atrodas Priekuļu novada 

Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 11-2. 

2. Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu nav 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

3. Dzīvokļa īpašuma nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, minēto 

nekustamo īpašumu nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, jo tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums 

nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod 

attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu 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 pašvaldības Liepas 

pagasta pārvaldes vadītāja ir tiesīga ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

5. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” IV nodaļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, 

Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekuļu novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu ar 

466/3556 domājamo daļu no zemes 0,0514 ha kopplatībā, Rūpnīcas iela 11-2, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Rūpnīcas iela 

11-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, novērtējumu. 

3. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Rūpnīcas iela 11-2. 

4. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā un novērtējuma saņemšanas, 

dzīvokļa īpašumam Rūpnīcas iela 11-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sagatavot izsoles 

noteikumus.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

6. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa  likuma 189. panta pirmo daļu, var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

iesniedzot pieteikumu Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

45. 

Par līdzekļu piešķiršanu Liepas pagasta kultūras nama granulu apkures katla remontam 

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

 

Dome izskata jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Liepas pagasta kultūras nama granulu 

apkures katla remontam. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz 2017.gada 22.maija  

Finanšu  komitejas (protokols Nr.9, p.3) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 
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Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1.  Piešķirt EUR 5242.00 (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit divi euro, 00 centi) 

finansējumu Liepas pagasta kultūras nama apkures katla remontam no 2017.gada novada 

budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

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

 

 

Plkst. 15.25 ierodas deputāts Māris Baltiņš un piedalās turpmāko sēdes darba kārtības jautājumu 

izskatīšanā. 

 

46. 

Par līdzekļu novirzīšanu ielu remontam Priekuļos 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata jautājumu par līdzekļu novirzīšanu ielu remontam Priekuļos. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz  2017.gada  22.maija  

Finanšu  komitejas  (protokols Nr.9, p.6) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, 

Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis), PRET – 2 (Armands Capars, Guntars Zicāns), 

ATTURAS – 1 (Māris Baltiņš), Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ņemot vērā iepirkumu rezultātu, 2017.gada budžetā plānotos līdzekļus Priekuļu 

Izstādes, Selekcijas, Zinātnes un Veidenbauma ielu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai 

novirzīt Veidenbauma un Izstādes ielu, Priekuļos, kapitālajam remontam un rekonstrukcijai. 

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

 

 

47. 

Par sadarbības līgumu ar SIA “Gaižēni” 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata  jautājumu par SIA “Gaižēni” sniegtā ikgadējā finansiālā atbalsta EUR 

2000.00 izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai novirzīšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz  2017.gada 22.maija  

Finanšu  komitejas (protokols Nr.9, p.5)  lēmumu   un pamatojoties uz sadarbības līgumu ar SIA 

“Gaižēni”, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris 

Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. SIA „Gaižēni” ziedotos līdzekļus izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanai EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi)  novirzīt vienlīdzīgās daļās katrai 

izglītības iestādei EUR 285,00 (divi simti astoņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā. 

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

 

 

48. 

Par līdzekļu piešķiršanu  grāmatas “Jettes Dienu grāmata” iespieddarbiem 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome izskata biedrības “Cimdu ceļš” 2017.gada 24.aprīļa vēstuli par līdzekļu piešķiršanu  

grāmatas “Jettes Dienu grāmata” iespieddarbiem. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz  2017.gada 18.maija 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.11, p.1) lēmumu  un Finanšu  

komitejas  2017.gada 22.maija (protokols Nr.9, p.4) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra 

Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, 

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

1. Piešķirt EUR 300.00  (trīs simti euro, 00 centi) finansiālu atbalstu biedrībai „Cimdu 

ceļš” grāmatas “Jettes Gadu grāmata” iespieddarbiem no 2017.gada novada budžetā plānotajiem 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

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

 

 

49. 

Par papildus līdzekļiem piebraucamā ceļa un pagalma labiekārtošanai pie pašvaldības ēkas 

Cēsu prospektā 5, Priekuļos 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: J.Pētersons, J.Levitass, M.Baltiņš, A.Capars, M.Juzupa) 

 

Dome izskata jautājumu par papildus līdzekļiem piebraucamā ceļa un pagalma 

labiekārtošanai pie pašvaldības ēkas Cēsu prospektā 5, Priekuļos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz  2017.gada  22.maija  

Finanšu  komitejas (protokols Nr.9, p.7) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Aivars 

Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), 

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

1. Piešķirt papildus finansējumu 2017.gada budžetā plānotajam EUR 4834.24 (četri 

tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro, 24 centi) piebraucamā ceļa un pagalma labiekārtošanas 

darbu veikšanai pie pašvaldības ēkas Cēsu prospektā 5, Priekuļos, no 2017.gada novada budžetā 

plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

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

 

 

50. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša ielā 11-14, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Pamatojoties uz T.P., „personas kods”, dzīvojošas „adrese”, 2017.gada 17.maija 

iesniegumu par dzīvokļa Pāvila Rozīša ielā 11-14, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu un  likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas otro 

punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu, atklāti balsojot, PAR -

13 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis 

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

1. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās daļas no zemes Pāvila Rozīša 

iela 11-14, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra apzīmējums”, tirgus novērtējumu. 

2. Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Pāvila Rozīša iela 11-14, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar „kadastra apzīmējumu”, atsavināt T.P., „personas kods”, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.25 uz divām lapām. 
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51. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiņam Bačkinam 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata M.B., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.1.punktu,  atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, 

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

Kalnietis, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar M.B., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 30,4 m2 kopējo platību 51,2 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

3. Piekrist, ka M.B., „personas kods”, A.B., „personas kods”, M.B., „personas kods”, 

J.B., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

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

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

noslēdzis īres līgumu. 

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

9. Lēmums (administratīvai akts) pielikumā Nr.26 uz divām lapām. 

 

52. 

Par jauna nosaukuma piešķiršanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Pamatojoties uz to, ka Priekuļu novada Veselavas pagastā ir izveidoti divi nekustamie 

īpašumi ar nosaukumu “Kārlēni” un iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju, 

konstatēts: 

1. Ar Veselavas pagasta padomes 2008.gada 19.septembra lēmumu Nr.3 (protokols 

Nr.10) pašvaldībai piekrīt zemes īpašums ar „kadastra numuru”, nosaukums 

„Kārlēni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Ar Veselavas pagasta padomes 2006.gada 27.oktobra lēmumu Nr.8.5. (protokols 

Nr.11) sadalīts nekustamais īpašums, kā rezultātā izveidots jauns nekustamais 

īpašums ar adresi un nosaukumu  “Kārlēni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

„kadastra numurs”. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās”, 2010.gada 23.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 62.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 

(Māra Juzupa, Aivars Tīdemanis, Elīna Stapulone, Juris Levitass, Elija Latko, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Sukaruks, Aivars Kalnietis, Jānis Mičulis, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Piešķirt jaunu nosaukumu pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam, kurš 

atrodas Veselavas pagastā, Priekuļu novadā un sastāv no zemes vienības ar „kadastra 

apzīmējumu” - „Takas”.  

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

4201.  

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.  

4. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).  

5.    Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 

 

 

 

53. 

Domes priekšsēdētājas M.Juzupas un deputāta G.Zicāna pārskats par dalību starptautiskā 

forumā “Līdzekļu iegūšanas stratēģija” 

(ziņo: G.Zicāns, M.Juzupa) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas M.Juzupas un 

deputāta G.Zicāna pārskatu par dalību starptautiskā forumā “Līdzekļu iegūšanas stratēģija” 

(“Fundraising strategy”) Gori pašvaldībā Gruzijā. 

2. Deputāti pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 

 

54. 

Informācija par pēdējā mēneša jaunumiem novadā, izpildvaras padarītiem un plānotiem 

darbiem, iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu 

(ziņo: M.Juzupa, F.Puņeiko) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas M.Juzupas un 

izpilddirektora F.Puņeiko sniegto informāciju par pēdējā mēneša jaunumiem novadā, izpildvaras 

padarītiem un plānotiem darbiem, iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Domes priekšsēdētāja M.Juzupa un izpilddirektors F.Puņeiko atbild uz deputātu 

jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 

 

 

Sēdi beidz plkst.15.20 

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                    S.Treikmane 


