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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2014.gada 28.maijā          Nr.7 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

Darba kārtība: 

1. Par domes deputāta pilnvaru atjaunošanu D.Slokai.  

2. Domes deputāta G.Zicāna iesnieguma izskatīšana. 

3. Par grozījumiem Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos. 

4. Par nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A, nodošanu atkārtotai izsolei. 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atkārtotai izsolei. 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu 

atkārtotai izsolei. 

7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] […]. 

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

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]. 

10. Par izziņas izsniegšanu zemes iegādei nepilsonim. 

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

12. Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam. 

13. Par Priekuļu novada karoga meta apstiprināšanu. 

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

15. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

16. Iesnieguma par  patvaļīgas būvniecības rezultātā iesākto dzīvojamās mājas un saimniecības 

ēkas būvniecību un būvatļaujas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai 

izsniegšanu izskatīšana. 

17. Iesnieguma izskatīšana par nelikumīgo  būvniecību […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā 

18. Par nelikumīgo būvniecību […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

novadā.  

20. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu […]ģimenei. 

 

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 
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Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis,  

Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks,  Elija Latko, Māris Baltiņš. 

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ainārs Amantovs  –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   –juriste; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Ineta Eberharde  –galvenā nodokļu speciāliste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ieva Fogele   –projektu vadītāja; 

Iveta Liepiņa   –Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Sarmīte Orehova – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Dita Sloka   – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina no darba kārtības izslēgt 15. 

darba kārtības jautājumu – Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

Izslēgt no darba kārtības 15.punktu un attiecīgi mainīt darba kārtības 16., 17., 18., 19. un 

20. punkta numerāciju. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem darba kārtības jautājumiem: 

20. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

21. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

22. Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā. 

23. Par derīgo izrakteņu ieguves projekta „Smilts-grants un smilts atradne „Piebaudzes””  

izstrādes līdzfinansēšanu.  

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

novadā. 

25. Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai M.Juzupai. 

26. Par […]iesnieguma izskatīšanu.  

27. Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 28.maija Saistošie noteikumi Nr.4 „Par 

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

novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. 

28. Par Priekuļu novada pašvaldības konsolidētā 2013.gada pārskata apstiprināšanu. 
29. Par izmaiņām Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” amatu sarakstā. 
30. SIA „Gaižēni” iesnieguma izskatīšana. 
31. Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Ī.Uldriķes iesnieguma izskatīšana. 



3 

 

32. Domes priekšsēdētājas informācija par iepriekšējā periodā paveikto. 

 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 

31.un 32.punktu. 

 

1.  
Par domes deputāta pilnvaru atjaunošanu D.Slokai  

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina deputātus ar Ditas Slokas 2014.gada 22.maija 

iesniegumu (reģ. 22.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.S-364) ar lūgumu atjaunot 

deputāta pilnvaras Priekuļu novada pašvaldības domē. Dita Sloka deputāta pilnvaras bija 

nolikusi uz laiku sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu. Viņas vietā Republikas pilsētas domes 

un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktā kārtībā stājās Iveta Liepiņa. 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 4.
1
 

panta trešo daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Ar 2014.gada 28.maiju atjaunot Ditas Slokas deputāta pilnvaras Priekuļu novada 

pašvaldības domē. 

2. Ar 2014.gada 28.maiju izbeigt deputātes Ivetas Liepiņas deputāta pilnvaras Priekuļu 

novada pašvaldības domē. 

 

2.  
Domes deputāta G.Zicāna iesnieguma izskatīšana  

(ziņo: M.Juzupa, izsakās: F.Puņeiko, I.Jansone, A.Amantovs, G.Zicāns, A.Capars, M.Baltiņš, 

G.Sabulis, J.Sukaruks, V.Dambe, A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata deputāta G.Zicāna 2014.gada 21.maija iesniegumu (reģ. 22.05.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-362) ar lūgumu domei izvērtēt Labiekārtošanas nodaļas 

vadītāja  J.Sirlaka darbību, veicot sabiedriskās tualetes izbūves un labiekārtošanas darbus Saules 

parkā, Priekuļos.  

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja M.Juzupa informē, ka saņemti […]2014.gada 

30.aprīļa iesniegums (reģ.06.05.2014. Priekuļu  novada pašvaldībā ar Nr.B-294) par izraktajiem 

ogu krūmiem un J.Sirlaka attieksmi pret viņu un „Mežpils” mājas vecākā […]iesniegumu (reģ. 

06.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-295) par zemes gabala Cēsu prospektā Nr.7 

robežu neievērošanu. 

Minētie iesniegumi apstākļu noskaidrošanai un turpmākām darbībām nodoti  

izpilddirektoram F.Puņeiko.  

Par iesniegumos norādīto J.Sirlakam tika pieprasīts rakstisks paskaidrojums. Izvērtējot J. 

Sirlaka paskaidrojumu, konstatēts, ka J.Sirlaks savu netaktisko attieksmi pret iedzīvotājiem atzīst 

un nožēlo. Tā kā netaktiska attieksme pret iedzīvotājiem, kolēģiem, citām personām ir vērtējama 

kā Priekuļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodeksa pārkāpums, domes priekšsēdētāja 

veikusi ar J.Sirlaku pārrunas, lai šādi pārkāpumi turpmāk netiktu pieļauti.  
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Izpilddirektors F.Puņeiko sniedz informāciju par Priekuļu tualetes kopējām izmaksām, 

precizējot papildus izmaksu apmērus un pamatojumu.  

Sākotnēji iepirkumā bija paredzēts iegādāties tualetes konteineru bez pārējām detaļām. 

Papildus finansējums bija nepieciešams, lai vietējās kanalizācijas mucas vietā izbūvētu vides 

prasībām atbilstošu pieslēgumu centrālajai kanalizācijai, kā arī par projekta izstrādi un kadastrālo 

uzmērīšanu. 

Attiecībā par tualetes izvietojumu uz pašvaldībai piederošā zemes gabala un tualetes 

labiekārtošanu, kas daļēji veikta uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Mežpils”, Priekuļu 

pagastā zemes, labiekārtošanas nodaļas vadītājs J.Sirlaks sniedzis paskaidrojumu, kas liecina, ka 

robežzīmes dabā nav bijušas precīzi redzamas, kā rezultātā tualetes uzstādīšana un tai piegulošās 

teritorijas labiekārtošana veikta nekorekti. J.Sirlaks par saviem līdzekļiem apņēmies atlīdzināt 

[…]nodarīto kaitējumu. 

Lai sakārtotu robežu jautājumu, sertificēts mērnieks atjaunojis robežas, robežzīmes 

nostiprinātas dabā. Pie robežu atjaunošanas piedalījies daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

„Mežpils” dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona […], domstarpības atrisinātas, nekādu 

pretenziju un prasījumu vairs nav, panākta vienošanās par atpūtas mājiņas pagaidu atrašanās 

vietas saglabāšanu. 

F. Puņeiko atbild uz deputātu jautājumiem.  

M.Baltiņš jautā, vai nav bijis vajadzīgs domes lēmums par atļauju dārza mājiņas 

būvniecību.  

F.Puņeiko skaidro, ka šajā gadījumā bija vajadzīga tikai vienošanās ar īpašnieku. 

G.Sabulis jautā, kādas bija darbaspēka izmaksas. 

F.Puņeiko norāda, ka nepilnus divus mēnešus divi pašvaldības darbinieki gatavoja un 

uzstādīja koka konstrukcijas un veica apdari.  

J.Sukaruks papildina, ka ar […]ir sazinājies un noskaidrojis, ka problēma ir atrisināta. 

Viss ir izrunāts un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki pretenzijas neceļ. 

G.Zicāns norāda, ka runa ir par principu, ka īpašumu robežas ir neaizskaramas un katrai 

darbībai ir jābūt saskaņotai, jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Akcentē atbildības nozīmīgumu. 

M.Baltiņš jautā izpilddirektoram, vai ir gūta mācība no tualetes būvniecības procesa, kas 

pozitīvi un ko vajadzētu mainīt. 

F.Puņeiko – sākumā būvvaldes būvinspektors A.Repšs sniedza neprecīzu informāciju, 

paskaidrojot, ka šāda izmēra tualetei projekts nav vajadzīgs, bet vēlāk pieprasot veikt būvniecību 

saskaņā ar projektu un citām normatīvo aktu prasībām. 

Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Amantovs papildina, ka nākotnē arī Bērzkrogā 

tiks veikta tualetes būvniecība. Firmas piedāvā konteineru, kas apšūts ar dēļiem, kas vizuāli 

neiederas konkrētajā ainaviskajā vidē, bet to var uzlabot pašiem veicot apdari. 

V.Dambe vēlreiz nolasa G.Zicāna iesniegumu un norāda, ka iesniegumā lūgts izvērtēt  

J.Sirlaka rīcību.  Speciālisti jau ir izvērtējuši un veiktas pārrunas. 

M.Baltiņš jautā, kādi mēri pieņemti – vai izteikts rājiens rakstiskā veidā. 

I.Jansone skaidro, ka Priekuļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodeksā ir 

paredzēts, ka sūdzības par šajā kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata pašvaldības domes  

priekšsēdētāja, kura ar J.Sirlaku ir veikusi pārrunas, kodekss neparedz rājienu izteikšanu 

rakstiskā veidā. 

G.Zicāns atkārtoti jautā, kurš tad ir atbildīgs par radušos situāciju? 

A.Tīdemanis atbild, ka var uzņemties atbildību par notikušo, jo kā domes priekšsēdētājas 

aizvietotājs viņas atvaļinājuma laikā sasauca ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemts lēmums par 

tualetes būvniecības uzsākšanu. Ja nebūtu pieņemts šāds lēmums, tad tualete, iespējams, nebūtu. 

Jebkurā projektā var rasties izmaiņas, kā rezultātā izmaksas palielinās vai samazinās. Šajā 

gadījumā kanalizācijas pieslēgumam bija jābūt.  

V.Dambe – jābūt iesniegumā konkrēti noformulētam jautājumam. Vērtēt var stundu un 

vairāk. Kurš ir arhitekts vai celtnieks, lai izvērtētu, vai tualete izmaksājusi dārgi?  

V.Dambe ierosina beigt diskusijas.  
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A.Capars piebilst, ka 1m
2
 izmaksas šim projektam sastāda apmēram 3000 EUR. 

M.Juzupa norāda, ka teritorijas apzaļumošana ir AS „Latvijas valsts meži” dāvinājums. 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa iepazīstina ar saņemtajām iedzīvotāju atsauksmēm par 

tualeti. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

Diskusija tiek slēgta, lēmums netiek pieņemts. 

 

  

3.  
Par grozījumiem Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu pagasta bibliotēkas  vadītājas Lienes Zuimačas 

2014.gada 29.aprīļa iesniegumu (reģ.29.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.812) par 

nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos. 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Izdarīt Priekuļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu (apstiprināti Priekuļu novada 

pašvaldības  2013.gada 21.marta domes sēdē, protokols Nr.4, p.4) 1.pielikumā „Priekuļu novada 

Priekuļu pagasta bibliotēkas datorlasītavas izmantošanas noteikumi” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.punktu  šādā redakcijā: 

„2. Datorlasītava: 

2.1. lietotājiem vecākiem par 16 gadiem pieejama Bibliotēkas darba laikā; 

2.2. bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam mācību periodā pieejama 

Bibliotēkas darba laikā no plkst.13.00, brīvdienās un brīvlaikā – Bibliotēkas darba 

laikā.” 

2. Papildināt ar 15.punktu šāda redakcijā:  

„15.Darbs ar datoru un internetu ir jābeidz 20 minūtes pirms Bibliotēkas slēgšanas.” 

 

 

4.  
Par nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A, nodošanu atkārtotai izsolei un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5, p.16) 2014.gada 8.maijā tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma – 

nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A, izsole. 

Uz minēto izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2014.gada 8.maija 

sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par nekustamā īpašuma – nedzīvojamās 

telpas Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A otrās izsoles organizēšanu, pazeminot izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 20%. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

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

atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 8.1.3.punktu un saskaņā ar Priekuļu 

novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2014.gada 8.maija protokolu Nr.2, 

atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 
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Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu – nedzīvojamo 

telpu Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A, kadastra Nr.4272 900 1034, pazeminot izsoles sākumcenu  

par 20%. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma– nedzīvojamās 

telpas Nr.5, Priekuļos, Raiņa ielā 8A, kadastra Nr.4272 900 1034, otrās izsoles noteikumus 

(Noteikumi pielikumā). 

 

5.  
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,          

nodošanu atkārtotai izsolei 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: A.Rancāns, I.Jansone, G.Sabulis) 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5, p.17) 2014.gada 8.maijā tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma „Beta”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsole. 

Uz minēto izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2014.gada 8.maija 

sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par nekustamā īpašuma „Beta”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā otrās izsoles organizēšanu, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20%. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

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

atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 8.1.3.punktu un saskaņā ar 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2014.gada 8.maija 

protokolu Nr.3, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu ,,Beta”, kadastra 

Nr.42600050152, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Beta”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42600050152, otrās izsoles noteikumus (Noteikumi 

pielikumā). 

 

6.  

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

nodošanu atkārtotai izsolei 

(ziņo: F.Puņeiko) 

Pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5, p.18) 2014.gada 8.maijā tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsole. 

Uz minēto izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2014.gada 8.maija 

sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par nekustamā īpašuma „Sigma”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, otrās izsoles organizēšanu, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20%. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 
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atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 8.1.3.punktu un saskaņā ar 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2014.gada 8.maija 

protokolu Nr.4, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu ,,Sigma”, 

kadastra Nr. 42600050153, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%. 

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sigma”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42600050153, otrās izsoles noteikumus 

(Noteikumi pielikumā). 

 

 

7.  
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]un […] 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskatīja […] 2014.gada 1.aprīļa iesniegumu (reģ.03.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.E-218) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

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

novadā, sakarā ar to, ka minētās personas nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā. 

Ievērojot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, pēc šo ziņu pārbaudes, ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

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

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

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

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

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

[…], […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

 

8.  

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

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskatīja […] 2014.gada 28.aprīļa iesniegumu (reģ. 28.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-279) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu […], 

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

Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka […]vienošanās ar īpašnieku  par dzīvošanu deklarētajā 

dzīvesvietā vairs nav spēkā.  

      Ievērojot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, pēc šo ziņu pārbaudes, ar lietu saistītos 

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

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

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

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 
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2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

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

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

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

 

 

9.  
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome izskatīja […] 2014.gada 9.aprīļa iesniegumu (reģ. 09.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-233) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

[…]personas kods […], […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar īpašuma  

maiņu. 

      Ievērojot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, pēc šo ziņu pārbaudes, ar lietu saistītos 

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

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

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

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

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

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

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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

 

 

10.  
[…]iesniegumu izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

(ziņo: I.Jansone) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar […], dzimušas […], adrese – […]un […], dzimušas 

[…], adrese- […], pilnvarotās personas […]iesniegumu ar lūgumu  izsniegt izziņu par piekrišanu 

nepilsoņiem iegūt īpašumā zemi Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, […]. Iesniegumam 

pievienota 2014.gada 28.aprīļa  Pirkuma līguma kopija. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. 2014.gada 28.aprīlī ir parakstīts Pirkuma līgums, saskaņā ar kuru […]pārdod […]un 

[…]līdzīgās daļās nekustamo īpašumu […], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā. 

2. […]un […]nav Latvijas Republikas pilsones; 
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3. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu […]0,1640 ha 

platībā, zemes gabala kadastra apzīmējumu […] 0,0475 ha kopplatībā, vienas 

pamatceltnes un vienas palīgceltnes. 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis atbilstoši Priekuļu novada, 

Priekuļu pagasta Priekuļu pagasta Teritorijas plānojumam, kurš ir pārapstiprināts 

2009.gada 17.septembrī (protokols Nr.8, p.12.), teritorijā, kurā atrodas minētais 

zemes gabals, ir individuālā dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā un 29.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

 Izsniegt […] un […] izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā līdzīgās daļās zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu […] 0,1640 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu […] 

0,0475 ha kopplatībā, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, […]. 

 

11.  
Par nekustamā īpašuma […], 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvesvieta – […] un […], dzīvesvieta […], 

2014.gada 9.maija iesniegumu (reģ.16.05.2014. Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta 

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

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, PAR -13 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā (kadastra numurs 

[…]), divus neapbūvētus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem […], platība 4.5 ha un […], 

platība 5.2 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.  

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no diviem neapbūvētiem 

zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem […], platība 4.5 ha un […], platība 5.2 ha, apstiprināt 

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

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 9.7 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

2.3. atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […] saglabāt iepriekšējo 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101) un atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

[…]noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam (kadastra Nr.[…]), sastāvošam no viena zemes 

gabala un mājīpašuma, kas sastāv no vienas pamatceltnes un vienas palīgceltnes, saglabājas 

adrese […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā:  
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3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 15.5 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

gabalu iemērot dabā; 

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

gabalu iemērot dabā; 

3.3. saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

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

 

 

12.  

Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: A.Capars, M.Baltiņš) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nosaukuma maiņu pašvaldībai piekrītošam 

nekustamam īpašumam –zemes gabalam ar nosaukumu „Mālkani”, Liepas pagasts, Priekuļu 

novads, ar kadastra Nr. […]un platību 0.4 ha. Ar Liepas pagasta padomes 2008.gada 

25.septembra (apakšpunkts 1.44) lēmumu zemes gabals ar kadastra Nr. […] un platību 0.4 ha 

piekrīt pašvaldībai.  

Liepas pagasta pārvaldes vadītājs A.Rancāns atbild uz deputātu jautājumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma IV nodaļas 14.pantu, likuma” Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dace Kalniņa, Valters 

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

Baltiņš), PRET – 3 (Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis), ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

Pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam ar kadastra Nr. […], platība 0.4 ha (vairāk vai 

mazāk cik izrādīsies gabalu uzmērot dabā) apstiprināt jaunu nosaukumu un adresi 

„Jaunmālkalni”, Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

 

 

13.  

Par Priekuļu novada karoga meta apstiprināšanu 

(ziņo: I.Fogele) 

Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada karoga apstiprināšanu. 

Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāja I.Fogele informē, ka laika posmā no 

2014.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim notika iedzīvotāju aptauja par Priekuļu novada karoga metu. 

Aptaujai bija izvirzīti 12 karoga meti, kurus izstrādājuši heraldikas mākslinieki Ilze Lībiete un 

Juris Ivanovs. Kopā tika saņemtas 93 balsis. 

Apkopojot aptaujas rezultātus ar 24 balsīm par labāko atzīts karoga mets Nr.3 – uz zaļa 
fona karoga centrā novada logo – saule zelta krāsā. 

Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

Apstiprināt heraldikas mākslinieku Ilzes Lībietes un Jura Ivanova izstrādāto Priekuļu 

novada karoga metu Nr.3 (Pielikumā karoga mets). 
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14.  
[…]iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: M.Baltiņš) 

Priekuļu novada dome izskata […] 2014.gada 22.aprīļa iesniegumu (reģ.22.04.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā Š-270) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

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

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

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

13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija 

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

1. Iznomāt […], deklarētā dzīvesvieta […], pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra Nr.[…]     0,4 ha platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 3 gadi. 

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

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz vienas lapas. 

 

 

15.  

Iesnieguma par  patvaļīgas būvniecības rezultātā iesākto dzīvojamās mājas un 

saimniecības ēkas būvniecību un būvatļaujas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas 

būvniecībai izsniegšanu izskatīšana  

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: J.Sukaruks, E.Latko) 

 Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], dzīvesvietas adrese – […],  un 

[…], personas kods […], dzīvesvietas adrese […], 2014.gada 12.maija iesniegumu (reģ. 

23.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-368) par patvaļīgas būvniecības rezultātā 

iesākto dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību un būvatļaujas izsniegšanu 

dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai […], Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 2007.gada 26.jūnija mantojuma apliecības (par 

tiesībām uz mantojumu pēc likuma) kopija, Zemesgrāmatas apliecības kopija un objekta 

izvietojuma shēmas kopija. 

 Deputāti izsaka viedokļus. 

 Deputāte E.Latko iesaka pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma dokumentācijas 

sakārtošanu būvniecības turpināšanai. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Būvniecības likuma 

30.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atļaut […], personas kods […], un […], personas kods […], turpināt patvaļīgas 

būvniecības rezultātā iesākto dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību […],  

Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pēc projekta dokumentācijas izstrādāšanas un 

būvatļaujas izņemšanas Amatas novada pašvaldības apvienotajā būvvaldē.   

2. Lēmumu nosūtīt […]uz adresi - […], un […]uz adresi - […]. 
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16.  

Iesnieguma izskatīšana par nelikumīgo  būvniecību […] 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: E.Latko, J.Sukaruks, A.Kalnietis, M.Juzupa) 

Novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta […], 2014.gada 15.maija iesniegumu 

(reģ.15.06.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-340) par […]nelikumīgo būvniecību  

koplietošanas telpā […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā un […], dzīvojoša […], 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2014.gada 12.maija iesniegumu (reģ. 12.05.2014. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.A-319) par termiņa pagarināšanu darbu veikšanai 

koplietošanas koridora pārbūvē.  

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. […], dzīvojošas […] Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iesniegumā 

pašvaldībai atkārtoti dara zināmu par […],  dzīvojoša […], Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, veiktās nelikumīgās būvniecības sagādātajām neērtībām 

ēkas iedzīvotājiem;  

2. […] iesniegumā pašvaldībai lūdz pagarināt koplietošanas koridora pārbūves iesākto 

darbu saskaņošanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim sakarā ar viņa ģimenes grūto 

finansiālo stāvokli, minot jau izstrādātu kanalizācijas izbūves projektu; 

3. Novada dome 2014.gada 24.janvāra sēdē pieņēma lēmumu, uzliekot par pienākumu 

[…]novērst viņa veiktās nelikumīgās būvniecības rezultātā radušos kaitējumus ēkas 

līdzīpašniekiem un darbu veikšanai normatīvos paredzētajā kārtībā izstrādāt 

būvprojektu līdz 2014.gada 15.maijam;   

4. Novada būvvaldē joprojām no […]nav saņemts būvniecības pieteikums telpu pārbūvei 

vai kanalizācijas izbūvei […], uz kura pamata būvvalde var lemt par arhitektūras un 

plānošanas uzdevuma izsniegšanu vai atteikšanu būvniecībai. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

Domes deputāte E.Latko iesaka atbalstīt termiņa pagarināšanu. 

Deputāte E.Stapulone ierosina termiņu pagarināt līdz 2014.gada 1.jūlijam. 

Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot, PAR -9 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks), PRET – 4 (Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Elija Latko, Māris Baltiņš), 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 24.janvāra domes sēdes lēmuma 

„Par nelikumīgo būvniecību […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā” 1.punkta 1.1., 

1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.jūlijam.  

2. Nosacījumu neizpildīšanas gadījumā novada dome lems par nelikumīgās būvniecības 

radīto seku novēršanu (iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu). 

3. Lēmumu nosūtīt […]uz adresi - […], […]uz adresi – […] un Amatas novada 

pašvaldības apvienotās būvvaldes būvinspektoram A.Repšam uz adresi - Jāņa Poruka iela 8, 

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. 

 

17.  

Par nelikumīgo  būvniecību […], 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: E.Latko, M.Baltiņš, G.Sabulis, A.Capars, G.Zicāns, A.Tīdemanis, 

M.Juzupa) 

 Novada dome uzklausa būvvaldes vadītāja vietas izpildītāja Z.Butāna ziņojumu par 

nelikumīgo būvniecību […]piederošajā dzīvoklī […], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

 Novada dome konstatē sekojošo: 
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1. Pašvaldības 2014.gada 24.janvāra sēdes lēmuma par nelikumīgo  būvniecību […], 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 1.punkta 1.2, 1.3. un 1.4. apakšpunktos 

minētie nosacījumi nav izpildīti. Novada būvvaldē joprojām no dzīvokļa īpašnieces 

[…]nav saņemts būvniecības pieteikums vai kāda cita veida iesniegums dzīvokļa 

rekonstrukcijai. 

2. Par nelikumīgās būvniecības rezultātā iespējami nodarīto kaitējumu ēkas 

līdzīpašniekiem novēršanu informācijas nav. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta sesto daļu 

un Vispārīgo būvnoteikumu 171.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Uzlikt par pienākumu  īpašniecei […]piederošajā dzīvoklī […]Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, nelikumīgi veiktās būvniecības sekas atgriezt sākotnējā stāvoklī: 

1.1. nelikumīgās būvniecības radītās sekas – patvaļīgi izmainīts dzīvokļa plānojums; 

1.2. nelikumīgās būvniecības radīto seku novēršanas pamatojums - Būvniecības likuma 

30.panta 6.daļa; 

1.3. veicamie darbi būvniecības radīto seku novēršanai – iepriekšējā stāvokļa 

atjaunošana; 

1.4. Būvniecības radīto seku novēršanas termiņš – 2014. gada 27.augusts. 

2. Pirms būvniecības radīto seku novēršanas darbu veikšanas […]būvvaldē iesniegt 

būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti un būvdarbu veikšanas projektu. 

3. Lēmumu nosūtīt […]uz adresi - […] un Amatas novada pašvaldības apvienotās 

būvvaldes būvinspektoram A.Repšam uz adresi - Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-

4101. 

 

 

18.  

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

[…], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: G.Zicāns) 

Priekuļu novada dome izskata SIA „LV Meži”, reģ. nr. 44103079618, juridiskā adrese 

Beātes iela 5, Valmiera, LV-4201, 2014.gada 9.maija iesniegumu (reģ. 19.05.2014. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.937) par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā 

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

nekustamos īpašumos.  

Izvērtējot dome rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi” 11. punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]), meža zemes gabalu ar kad.apz.[…] 24,9ha platībā, zemes gabala robežas netiek 

grozītas un nav pamata iepriekš izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

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

2.1. zemes gabala kopējā platība – 24,9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

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

gabalu iemērot dabā; 

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

mežsaimniecība (0201) ; 

3. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „[…]”, Mārsnēnu 

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

[…]meža zemes gabalus un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

4.1. no īpašuma ar kad.Nr.[…]atdalāmo zemes gabalu kopējā platība orientējoši 30ha 

liela; 

4.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

4.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

4.5. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 12.decembra lēmumu „Par zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā” (protokols Nr.18, 

p.16.) 

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

 

 

19.  
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu […]ģimenei 

(ziņo: A.Kalnietis) 

 Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], deklarēta dzīvesvieta […],  

2014.gada 24.aprīļa iesniegumu, (Sociālajā dienestā reģistrēts reģ.Nr.18/L-365), ar lūgumu 

piešķirt pabalstu ar operācijas apmaksu saistošo izdevumu atlikušās summas apmaksai. 

Uzklausot Sociālo lietu jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aivara Kalnieša sniegto 

informāciju, dome uzskata, ka nav konstatēti nekādu papildus ārkārtas apstākļu, kas būtu par 

pamatu pabalsta apmēra mainīšanai un visu operācijas izdevumu segšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā  esošo informāciju un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 

15.panta 7.punktu, Priekuļu  novada saistošajiem noteikumu  Nr.2 “Noteikumi par Priekuļu 

novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 24. un 26.punktiem, 2014.gada 21.maija 

Sociālo lietu jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot, PAR -13 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters 

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

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

1. Atteikt […], personas kods […], deklarētā dzīvesvieta   […], vienreizēja pabalsta 

piešķiršanu rēķina apmaksai. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz divām lapām. 
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20.  

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 14.aprīļa iesniegumu 

(reģ. 14.04.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-153) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

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

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

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

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

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

21.  

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 8.maija iesniegumu 

(reģ.12.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-320) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

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

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

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

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

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

22.  

Par atteikumu uzņemt […]Palīdzības reģistrā 

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

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 12.februāra 

iesniegumu (reģ.12.02.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.R-102) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

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

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 
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13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 

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

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

Plkst. 16.20 domes sēdi atstāj deputāte E.Latko 

 

 

23.  
Par derīgo izrakteņu ieguves projekta „Smilts-grants un smilts atradne „Piebaudzes””  

izstrādes līdzfinansēšanu  

(ziņo: A.Amantovs, izsakās: D.Kalniņa, G.Zicāns, M.Baltiņš, A.Kalnietis, M.Juzupa) 

Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs A.Amantovs informē par nepieciešamību derīgo 

izrakteņu ieguves projekta „Smilts-grants un smilts atradne „Piebaudzes”” realizācijai saņemt 

meža zemes transformācijas atļauju no Valsts meža dienesta.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 889 „Noteikumi par 

atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 

pielikuma 3.1.punktu, investīciju projektiem, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no valsts vai 

pašvaldību budžeta līdzekļiem, kuru līdzfinansējums ir vismaz 20% no kopējā investīciju 

apmēra, ar atmežošanu izraisīto negatīvo seku kompensācijas apmēra noteikšanai piemēro 

koeficientu – 0. 

 Derīgo izrakteņu ieguves projekta „Smilts-grants un smilts atradne „Piebaudzes”” 

izstrāde tiek finansēta no Priekuļu novada pašvaldības budžeta, pašvaldība minētajā projektā  ir 

ieguldījusi 5948,40 EUR (4180,56 LVL), 100 % apmērā sedzot ģeoloģiskās izpētes un 

mērniecības darbu apmaksai. 

Nekustamā īpašuma Priekuļu pagasta „Piebaudzes”, ar kadastra Nr. 42720050121, 

īpašuma tiesības uz Priekuļu pagasta pašvaldības vārda nostiprinātas Priekuļu pagasta 

zemesgrāmats nodalījumā Nr. 644. 

Priekuļu novada pašvaldība ir Priekuļu pagasta pašvaldības saistību tiesību un mantas 

pārņēmēja. 

Smilts un grants no atradnes „Piebaudzes” tiks izmantota Priekuļu novada pašvaldības 

vajadzībām. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas 

noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

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

Apliecināt, ka derīgo izrakteņu ieguves projekts „Smilts-grants un smilts atradne 

„Piebaudzes”” ir investīciju projekts, kas 100% apmērā tiek finansēts no Priekuļu novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
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24.  

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

[…], Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

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

27.maija iesniegumu (reģ. 27.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-382) par zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma […], Veselavas pagastā, Priekuļu 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

[…]atsevišķā īpašumā zemes gabalu 0,4ha platībā, uz kura atrodas fermas ēka […]un atsevišķā 

īpašumā zemes gabalu 0,3ha platībā, uz kura atrodas fermas ēka […], no zemes gabala ar 

kad.apz. […]atsevišķā īpašumā zemes gabalu 1,4ha platībā, uz kura atrodas fermas ēkas […]. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. no īpašuma ar kad.Nr. […]atdalāmā zemes gabalu kopplatība orientējoši 2,1ha liela; 

2.2. nodrošināt piekļūšanu visām zemes vienībām; 

2.3. respektēt esošos, zemesgrāmatu apliecībā noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumus; 

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

vai noteikti jauni, projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai apliecinājuma 

kopiju; 

2.5. jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem paredzēt jaunus nosaukumus, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu; 

2.6. atlikušajam zemes gabalam orientējoši 14,6ha platībā, saglabāt esošo nosaukumu 

[…] 

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

 

 

25.  
Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada 

domes priekšsēdētājai M. Juzupai 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

Priekuļu novada dome izskata domes priekšsēdētājas M.Juzupas 2014.gada 28.maija 

iesniegumu (reģ. 28.05.2014.  Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-384) 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, atklāti 

balsojot, PAR -11 (Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

Kalniņa, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Māra Juzupa),  Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai ikgadējo atvaļinājumu 2 

(divas) kalendārās nedēļas no 2014.gada 25.jūnija līdz 2014.gada 8.jūlijam ieskaitot par periodu 

no 2013.gada 2.jūlija līdz 2014.gada 1.jūlijam. 
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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.  
 

26.  

Par […]iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: A.Rancāns, izsakās: A.Capars) 

Priekuļu novada dome izskata […], reģistrēta Latvijas Republikas VID Nodokļu 

maksātāju reģistrā 2014.gada 10.februārī ar kodu […], nodokļu maksātāja adrese: […], 

iesniegumu (reģ. 26.05.2014. Nr.162/1-2) par nedzīvojamās telpas  Rūpnīcas ielā 4, Liepā,  

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 1.stāvs (pēc plāna telpa Nr.1 ar kopējo platību 10,32 m
2
), nomu 

un klāt pievienotus dokumentus:  Latvijas Republikas VID Nodokļu maksātāja reģistrācijas 

apliecības, reģ.10.02.2014 ar kodu […], kopija un trīs Starptautiskās manikīra studijas sertifikātu 

kopijas, manikīra pakalpojumu veikšanas vajadzībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot iesniegtos dokumentus un rīcībā esošo 

informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2) punktu un otrās 

daļas 3) punktu; 15.panta pirmās daļas 10) punktu; 21.panta pirmās daļas 14) punkta b) 

apakšpunktu un otro daļu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar […], reģistrēta Latvijas Republikas VID Nodokļu maksātāju 

reģistrā 2014.gada 10.februārī ar kodu […], nodokļu maksātāja adrese: […],  par nedzīvojamās 

telpas  Rūpnīcas ielā  Nr.4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  pēc plāna  telpa Nr.1 ar 

kopējo platību 10,32 m
2
, lietošanu uz laiku no 2014.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam,  

manikīra pakalpojumu veikšanas vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu par telpu nomu saskaņā ar 2011.gada 28.aprīļa domes sēdes 

protokola Nr.7  lēmumu Nr.6  ,,Par nedzīvojamo telpu Rūpnīcas ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā nomas maksas noteikšanu”.  

3. Nomniekam līdz 2014.gada 1.jūlijam  noslēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par 

elektroenerģijas piegādi nomas objektam. 

4. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot nomas līgumu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Māru Juzupu parakstīt nomas līgumu. 

6. Lēmumu nosūtīt […]uz adresi […]. 

 

 

27.  

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

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

budžetu 2014.gadam”  

(ziņo: I.Rumba, izsakās: G.Sabulis) 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem 2014.gada pašvaldības 

budžetā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likumu „Par pašvaldību 

budžetiem” un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 27.maija (protokols Nr.6) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands 
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Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem 

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

budžetu 2014.gadam””  (Saistošie noteikumi pielikumā). 

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

  

 

28.  

Par Priekuļu novada pašvaldības konsolidētā 2013.gada pārskata apstiprināšanu  

(ziņo: I.Rumba) 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības konsolidētā 

2013.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 Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2014.gada 27.maija (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

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

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības konsolidēto 2013.gada pārskatu ar šādiem 

rādītājiem: 

Bilances aktīvi 31.12.2013.    LVL  16.289.480 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  LVL    4.462.918 

 

 

29.  
Par izmaiņām Liepas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” amatu sarakstā 

(ziņo: I.Rumba) 

Dome izskata jautājumu par amata vienības samazināšanu Liepas pirmsskolas izglītības 

iestādē „Saulīte”. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekuļu novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu „Par 

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumā” 

(protokols Nr.6, p.1), centralizētas grāmatvedības nodaļas un uzskaites sistēmas izveidošanu un 

Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 27.maija (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti 

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

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

1. Ar 2014.gada 1.jūniju likvidēt Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” amata 

vienību - grāmatvedis (14.saime, II līmenis, 8.mēnešalgu grupa).  

2. Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasifikācijas katalogā 

(apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.decembra sēdē, protokols Nr.18, 
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p.25, ar grozījumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 24.01.2014. sēdē, 

protokols Nr.3, p.3).  

 

30.  
SIA „Gaiženi” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: M.Juzupa) 

Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa iepazīstina deputātus ar SIA „Gaižēni” 2014.gada 

12.maija vēstuli Nr.28 (reģ.12.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.895) par  sadarbību 

pilotprojektā „Naudas balva par augstiem mācību sasniegumiem vispārizglītojošo un 

profesionālo skolu beidzējiem”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 28.maija (protokols Nr.11) atzinumu, atklāti 

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

Sabulis, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

1. Atbalstīt Priekuļu novada pašvaldības sadarbību ar SIA „Gaiženi” pilotprojekta 

„Naudas balva par augstiem mācību sasniegumiem vispārizglītojošo un profesionālo skolu 

beidzējiem” ietvaros. 

2. Pilnvarot Finanšu komiteju izvērtēt un noteikt balvas apmēru 2013./2014.mācību gada 

Priekuļu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu absolventiem līdz naudas balvas piešķiršanas 

kārtības izstrādei un apstiprināšanai. 

3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai līdz 2014.gada 1.decembrim izstrādāt 

nolikumu par naudas balvas piešķiršanas kārtību vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

izglītojamiem par augstiem mācību sasniegumiem.  

 

 

31.  
Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Ī.Uldriķes iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa informē, ka saņemts Priekuļu novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas Ī.Uldriķes 2014.gada 22.maija vēstuli Nr. 87.2-18/21 (reģ.22.05.2014. Priekuļu 

novada pašvaldībā ar Nr.974) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Priekuļu pagasta iedzīvotāju Helēnu 

Gailīti sakarā ar 100 gadu jubileju 2014.gada 26.jūnijā. 

 Finanšu komiteja 2014.gada 27.maija sēdē nolēma atbalstīt minēto iesniegumu, piešķirot 

finansiālu atbalstu H.Gailītei EUR 100.00 apmērā no Priekuļu novada sociālā budžeta. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Finanšu komitejas 2014.gada 27.maija (protokols Nr.6) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris 

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

Piešķirt no Priekuļu novada sociālā budžeta  EUR 100.00 finansiālu atbalstu Priekuļu 

pagasta iedzīvotājai Helēnai Gailītei, dzīvesvietas adrese […], viņas 100 gadu jubilejā 2014.gada 

26.jūnijā. 
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32.  
Domes priekšsēdētājas informācija par iepriekšējā periodā paveikto 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

1. Priekuļu novada domes deputāti iepazīstas ar domes priekšsēdētājas Māras Juzupas 

sniegto informāciju par iepriekšējā pārskata periodā paveiktajiem darbiem. 

2. Domes priekšsēdētāja M.Juzupa atbild uz deputātu jautājumiem. 

3. Deputāti izsaka viedokļus un pieņem zināšanai informāciju. 

 

 

Nākamā domes sēde 2014.gada 26.jūnijā plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.17.30  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 


