
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2015.gada 28.maijā          Nr.7 

 

 

Sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.20 

 

Darba kārtība:  

 

1. Par Liepas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.  

2. Par dalību Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības  jaunā Enter Kids/ Family bukleta 

izstrādē.  

3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.R. 

4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.V., M.V. un A.M.  

5. Par Priekuļu novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu.  

6. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Priekuļu 

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

2015.gadam” izdošanu.  

7. Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu absolventiem 2015.gadā 

Priekuļu novadā.  

8. Par adreses apstiprināšanu būvei uz zemes gabala Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

9. Par adreses apstiprināšanu būvēm uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Purmaļi 

1”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

10. Par adreses apstiprināšanu būvei uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Bušugrava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.   

11. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Krastkalni”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu.  

12. Par Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas ēdnīcu telpu nomas maksas noteikšanu.  

13. R/O „Pestīšanas armija” iesnieguma izskatīšana par telpu nomu. 

14. Par pagraba Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nojaukšanu.  

15. Par apkures izmaksām Jāņmuižas kalu mājā.  

16. S.S. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu.  

17. Par telpas Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iznomāšanu.  

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

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

Deputāti Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mīčulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris 

Baltiņš. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Andris Rancāns –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ainārs Amantovs  –Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;  

Inita Jansone  –juriste; 

Evita Šīrante  –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde  –galvenā nodokļu speciāliste. 

 

 

Nepiedalās:  

Māra Juzupa   – attaisnota iemesla dēļ; 

Juris Sukaruks  – attaisnota iemesla dēļ;  

Dace Kalniņa   – attaisnota iemesla dēļ. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina sēdes darba 

kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

18. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

19. Par nosaukuma maiņu īpašumam „Krustlejas” ar „kadastra apzīmējumu”, Bērzkrogs, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

20. K.R. iesniegumu izskatīšana par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi. 

21. Par I.C. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

22. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu R.B.. 

23. Par V.D. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

24. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.V. 

25. Par atteikumu uzņemt I.B. Palīdzības reģistrā. 

26. Par nekustamā īpašuma Veidenbauma ielā 12, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

27. Par Mārsnēnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

28. Informācija par parādiem Liepā un veiktajām darbībām pēdējā mēneša laikā. 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28. darba 

kārtības jautājumu. 

 

1. 

Par Liepas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: E.Latko) 

 

Dome izskata Liepas pamatskolas 2015.gada 12.maija vēstuli Nr.1-25/20 

(reģ.12.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.976) par Liepas pamatskolas nolikuma 

apstiprināšanu. 

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

21.panta 8.punktu, Izglītības likuma 1.panta 12.punktu un 22.panta pirmo daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 8. un 9.pantu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
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komitejas 2015.gada 14.maija (protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Liepas pamatskolas nolikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija domes 

sēdē apstiprināto Liepas pamatskolas nolikumu (protokols Nr.5, p.12). 

 

 

2. 

Par dalību Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības  

jaunā Enter Kids/ Family bukleta izstrādē 

(ziņo: E.Latko, izsakās: E.Stapulone, J.Levitass, G.Sabulis, A.Capars, A.Tīdemanis) 

 

 Dome izskata  Priekuļu novada pašvaldības tūrisma speciālistes E.Tilakas 2015.gada 

11.maija iesniegumu (reģ.11.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.963) par pašvaldības 

dalību Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības jaunā Enter Kids/ Family bukleta izstrādē, kurā 

tiks apkopota informācija par objektiem un piedāvājumiem ģimenēm ar bērniem. 

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

pašvaldībām 12.pantu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2015.gada 14.maija (protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt Priekuļu novada pašvaldības dalību Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības 

jaunā Enter Kids/ Family bukleta izstrādē. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības tūrisma speciāliste 

E.Tilaka. 

 

 

3. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.R. 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

        Izskatījusi A.G. (reģistrēts 2015. gada 25. martā Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.56/1-2) 

iesniegumu par S.R., „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 anulējamas 

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

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

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

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

Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt S.R., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”, ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

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

3. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr. 1 uz divām lapām. 
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4. 

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

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Izskatījusi E.Š. iesniegumu (reģistrēts 2015.gada 24.martā Priekuļu novada pašvaldības 

Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.49/1-2) par R.V., M.V. un A.M. deklarētās dzīvesvietas „adrese”, 

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

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

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

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

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

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

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, atklāti balsojot, PAR -

12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte 

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

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

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

pieņemšanas dienu. 

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

pieņemšanas dienu. 

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

pieņemšanas dienu. 

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

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

 

 

5. 

Par Priekuļu novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu  

(ziņo: I.Rumba, izsakās A.Kalnietis, J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības konsolidētā 

2014.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”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības konsolidēto 2014.gada pārskatu ar šādiem 

rādītājiem: 

Bilances aktīvi 31.12.2014.     EUR 23.162.279 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts   EUR      216.227 
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6. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Priekuļu 

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

2015.gadam” izdošanu  

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par grozījumiem Priekuļu novada  2015.gada budžetā. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz 

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

novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 25.maija (protokols Nr.4) atzinumu, atklāti balsojot, 

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem 

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

2015.gadam””.  

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. 

 

 

 

7. 

Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu 

absolventiem 2015. gadā Priekuļu novadā 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: E.Stapulone, D.Sloka, J.Levitass, G.Sabulis, A.Kalnietis, 

M.Baltiņš) 

 

 Dome izskata jautājumu par vienreizējas stipendijas piešķiršanu vispārizglītojošo skolu 

absolventiem 2015. 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 2015.gada 25.maija (protokols Nr.4) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Izmaksāt vienreizēju stipendiju no šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem EUR 3330 

(trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro) Priekuļu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem 

saskaņā ar pielikumu.   

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 
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8. 

Par adreses apstiprināšanu būvei uz zemes gabala Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Dome izskata Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta, juridiskā adrese Zinātnes ielā 

1A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2015.gada 5.maija vēstuli Nr.1.2-11/N 32 (reģ. 

07.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.932) par adreses apstiprināšanu būvei – virszemes 

pagrabam Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

 Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma „Priekuļu selekcijas stacija”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

sastāvoša no astoņiem zemes gabaliem un astoņpadsmit ēkām („kadastra Nr.”, īpašuma tiesības 

ir nostiprinātas Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā, Priekuļu pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.425; 

2. Zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” ir apstiprināts zemes lietošanas mērķis – 

lauksaimniecības zeme (0101). 

 Ievērojot augstāk minēto rakstu un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands 

Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija 

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

1. Nekustamajam īpašumam būvei – virszemes pagrabam, kas atrodas uz zemes gabala 

(„kadastra apzīmējums”) Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

apstiprināt adresi Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtam Zinātnes ielā 1A, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 

47, Valmierā. 

 

 

9. 

Par adreses apstiprināšanu būvēm uz zemes vienības 

ar „kadastra apzīmējumu”, „Purmaļi 1”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Dome izskata SIA „Fenikss ZG”, juridiskā adrese „adrese”, 2015.gada 15.maija 

iesniegumu (reģ. 15.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1005) par nosaukuma un adreses 

apstiprināšanu būvēm – fermai („kadastra apzīmējums”) un šķūnim („kadastra apzīmējums”), 

kuras atrodas uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Purmaļi 1”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no divām būvēm – ferma („kadastra 

apzīmējums”) un šķūnis („kadastra apzīmējums”), kuras atrodas uz zemes vienības „Purmaļi 1” 

(„kadastra apzīmējums”), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un ir reģistrētas ēku (būvju) 

īpašuma ar „kadastra apzīmējumu” sastāvā, apstiprināt nosaukumu un adresi „Purmaļi 1A”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  
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2. Adrešu reģistrā dzēst ēku (būvju) nosaukumu un adresi „Purmaļu ferma”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, īpašumam ar „kadastra Nr.”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

10. 

Par adreses apstiprināšanu būvei uz zemes vienības 

ar „kadastra apzīmējumu”, „Bušugrava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Dome izskata SIA „Fenikss ZG”, juridiskā adrese „adrese”, 2015.gada 15.maija 

iesniegumu (reģ. 15.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1004) par nosaukuma un adreses 

apstiprināšanu būvei – teļu kūtij („kadastra apzīmējums”), kura atrodas uz zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu”, „Bušugrava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam, būvei – teļu kūtij („kadastra apzīmējums”), kura atrodas uz 

zemes vienības „Bušugrava” („kadastra apzīmējums”), Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un ir 

reģistrēta ēku (būvju) īpašuma ar „kadastra Nr.” sastāvā, apstiprināt nosaukumu un adresi 

„Purmaļi 2”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Adrešu reģistrā dzēst ēku (būvju) nosaukumu un adresi „Purmaļu ferma”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, īpašumam ar „kadastra Nr.”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

11. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Krastkalni”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Mērnieks MMR”, juridiskā adrese „adrese”, 

2015.gada 11.maija iesniegumu (reģ.13.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.986) par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Krastkalni”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

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

(Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte 

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

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

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”). Zemes ierīcības projekts paredz no zemes vienības ar 

„kadastra apzīmējumu” atdalīt neapbūvētu zemes gabalu, izveidojot jaunu zemes vienību. 

2. No zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdalīto zemes vienību pievienot 

nekustamajam īpašumam „Krastlejas” Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 4.2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101). 

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

dzīvojamās mājas un divām palīgēkām saglabājas nosaukums „Krastkalni”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā: 

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

12. 

Par Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas ēdnīcu telpu nomas maksas noteikšanu 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: I.Jansone, M.Baltiņš) 

 

Dome izskata jautājumu par Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas ēdnīcu telpu 

nomas maksas noteikšanu. 

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

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

20.maija (protokols Nr.9) atzinumu un saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, atklāti balsojot, PAR -

12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte 

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

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

1. Noteikt ar 2015.gada 1.jūniju šādu Priekuļu novada izglītības iestāžu ēdnīcu telpu 

nomas maksu mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa: 

1.1. Liepas pamatskolā EUR 31.28; 

1.2. Priekuļu vidusskolā EUR 133.92. 

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

 

 

13. 

R/O „Pestīšanas armija” iesnieguma izskatīšana par telpu nomu  

(ziņo: J.Levitass, izsakās: A.Rancāns, D.Sloka, S.Orehova, A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata R/O „Pestīšanas armija” 2015.gada 8.maija vēstuli Nr.IE-15.207 (reģ. 

13.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.988) par telpu ilgtermiņa nomu Rūpnīcas ielā 8, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, telpas pielāgojot daudzveidīgai sociālajai kalpošanai, 

trūcīgo cilvēku un bezdarbnieku motivācijas celšanai, kā arī cilvēku garīgajai aprūpei, lai varētu 

veikt kvalitatīvāk sociālo darbu un varētu kalpot plašākam cilvēku lokam. 

R/O „Pestīšanas armija” telpas nepieciešamas, lai realizētu savu mērķi daudzveidīgai 

sociālajai kalpošanai, trūcīgo cilvēku un bezdarbnieku motivācijas celšanai, kā arī kvalitatīvai 

cilvēku garīgajai aprūpei, sociālam darbam un kalpošanai plašākai sabiedrībai. R/O „Pestīšanas 

armija” ir gatava ieguldīt līdzekļus telpu atjaunošanā, darbus iepriekš saskaņojot ar pašvaldību.  

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

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

otro daļu un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 20.maija (protokols 



9 

 

Nr.9) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Pēc telpu atbrīvošanas iznomāt R/O „Pestīšanas armija” Liepas pamatskolas 

darbmācības klases telpas Rūpnīcas ielas 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nomas līguma termiņš – 10 gadi. 

3. Ekonomistei D.Rūķei veikt telpu nomas aprēķinu iznomājamai platībai. 

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

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

telpu nomas līgumu. 

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

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

iela 10a, Rīga, LV-1001. 

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

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

 

 

14. 

Par pagraba Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nojaukšanu 

(ziņo: J.Levitass) 

 

 Dome izskata izpilddirektora vietnieka R.Saļmo 2015.gada 19.maija iesniegumu 

(reģ.19.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1030) par atsevišķi stāvošas nedzīvojamās 

ēkas - pagraba drupu Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nojaukšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2015.gada 20.maija (protokols Nr.9) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nojaukt pagraba drupas Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

R.Saļmo. 

 

 

15. 

Par apkures izmaksām Jāņmuižas katlu mājā 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: E.Latko M.Baltiņš, A.Capars, D.Sloka, A.Capars. A.Tīdemanis) 

 

Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Levitass iepazīstina ar apkures tarifa 

izmaiņām 2015./2016.gada apkures sezonā Jāņmuižā. 

J. Levitass informē deputātus, ka ar 2015.gada 1.janvāri ievērojami samazinājies 

patērētāju skaits, kuri saņem siltumenerģijas pakalpojumu no pašvaldības katlu mājas, kura ir 

paredzēta lielākām jaudām, nākamai apkures sezonai apkures sezonai maksa par pakalpojumu 

paaugstināsies. 

J. Levitass vērš deputātu uzmanību uz to, ka siltumtrases Jāņmuižas ciemā ir 

novecojušas, ir lieli siltuma zudumi. Lai to sakārtotu, ir jāiegulda investīcijas, kas sadārdzinās 

apkures izmaksas.  

Saskaņā ar veikto aprēķinu pēc naudas plūsmas 2014.gadā viena MWh bez pievienotās 

vērtības nodokļa, saglabājoties esošam pakalpojuma saņēmēju skaitam, maksa varētu būt ne 

zemāka par  EUR 85.31.  



10 

 

J. Levitass uzskata, ka iedzīvotāji savlaicīgi jābrīdina par apkures izmaksām 

2015./2016.gada apkures sezonā, jānoskaidro patērētāju skaits, kas turpinātu saņemt apkures 

pakalpojumu, kā arī iedzīvotājiem, kuri maksas izmaiņu dēļ, pašvaldības piegādāto 

siltumenerģiju neizmantos, būtu pietiekami daudz laika alternatīvu risinājumu ieviešanai. 

D.Sloka piekrīt, ka jāinformē iedzīvotāji, norādot apkures izmaksu izmaiņas – cik tagad 

maksā un cik būs jāmaksā rudenī, ar lūgumu sniegt atbildi, vai ņems pakalpojumu par piedāvāto 

cenu. 

A.Capars iesaka rīkot tikšanos ar iedzīvotājiem, lai izskaidrotu situāciju. 

J.Levitass uzskata, ka sarunu ar iedzīvotājiem var rīkot, ja būs neskaidri jautājumi. 

G.Sabulis piekrīt, ka nepieciešams informēt iedzīvotājus par izmaksām, kādas būs 

nākošajā apkures sezonā, un lūdz noskaidrot, vai ir parādnieki. 

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

Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Līdz 2015.gada 5.jūnijam rakstiski informēt Jāņmuižas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

īrniekus un īpašniekus - Dzīvokļu īpašnieku biedrību „Ozolu gatve 4”, Sporta ielas 2 mājas 

vecāko N.L., Ābeļu ielas 1 mājas vecāko I.I.,  Gaujas ielas 2 mājas vecāko J.B. un Pārgravas 

ielas 2 mājas iedzīvotājus, par siltumenerģijas tarifa izmaiņām 2015./2016.gada apkures sezonā, 

norādot, kādas izmaksas šobrīd un  cik maksās nākošajā apkures sezonā, un lūgt sniegt atbildi 

līdz 2015.gada 20.jūnijam, vai piekrīt ņemt pakalpojumu par piedāvāto cenu.  

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

 

 

16.  

S.S. iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome izskata S.S. 2015.gada 7.maija iesniegumu (reģ.07.05.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā S-418) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

S.S. vēlas lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem nomāt pašvaldības zemi  2,9 ha 

platībā „Veselavas pagasta padomes zeme”,  „kadastra Nr.”.  

Neviena cita persona nav pieteikusies zemes gabala nomai. 

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 noteikumus 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Iznomāt S.S., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, zemes vienību ar „kadastra Nr.” 2.9 ha 

platībā. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 5 gadi. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu 

4. Lēmums zaudē spēku, ja Zemes nomas līgums netiek noslēgts mēneša laikā no 

lēmuma paziņošanas dienas S.S. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu 

speciāliste I.Eberharde. 

6. Lēmumu nosūtīt S.S.  uz adresi – „adrese”.  

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

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

 

 



11 

 

 

17. 

Par telpas Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iznomāšanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: E.Stapulone, J.Levitass, G.Sabulis, A.Capars, A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata A.R. 2015.gada 22.maija iesniegumu (reģ.25.05.2015. Priekuļu  novada 

pašvaldībā ar Nr.R-480) par telpas Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, nomu. 

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

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, 

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

1. Iznomāt telpu Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Nomas līguma termiņu noteikt līdz 2015.gada 31.decembrim. 

3. Uzdot ekonomistei D.Rūķei veikt nomas maksas aprēķinu. 

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

 

 

18. 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Novada dome izskata SIA „Lauku Radi”, juridiskā adrese „adrese”, iesniegumu (reģ. 

26.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1062) par zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

nekustamajam īpašumam „Krustlejas”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(„kadastra Nr.”). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

noteikto kārtību, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Nekustamajā īpašumā „Krustlejas”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 

ietilpstošajai zemes vienībai („kadastra apzīmējums”), noteikt zemes lietošanas mērķus: 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme (1001) – 0,5165ha platībā, komercdarbības 

objektu apbūves zeme (0801) – 2,8835ha platībā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

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

 

 

19. 

Par nosaukuma maiņu īpašumam „Krustlejas” ar „kadastra Nr.”, Bērzkrogs, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Dome izskata SIA „Lauku Radi”, reģ.”numurs”, juridiskā adrese  „adrese”, 2015.gada 

22.maija vēstuli Nr.01/22/05/2015 (reg. 22.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1047) par 

nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam „Krustlejas”, „kadastra Nr.”, Bērzkrogā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā. 
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 Dome konstatē sekojošo: 

Nekustamā īpašuma „Krustlejas”, „kadastra Nr.”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāvoša no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, pamatceltnes un deviņām 

palīgceltnēm, īpašuma tiesības nostiprinātas SIA „Lauku Radi”, reģ. „numurs”, Veselavas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18. 

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

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

sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  

Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

novada dome nolemj: 

1. Nekustamajam īpašumam „Krustlejas”, „kadastra Nr.”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, pamatceltnes un 

deviņām palīgceltnēm mainīt nosaukumu, un apstiprināt jaunu nosaukumu „Lielbērzi”, 

Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs 

J.Pētersons. 

3. Lēmumu nosūtīt SIA „Lauku Radi”, „adrese”, un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, 

Rīgas ielā 47, Valmierā. 

  

 

20. 

K. R. iesniegumu izskatīšana 

par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

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

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar K.R., deklarētā dzīvesvieta – „adrese”, iesniegumu ar 

lūgumu izsniegt izziņu par piekrišanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi Priekuļu novada Liepas 

pagastā, Liepā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka K.R. vēlas iegūt īpašumā 

nekustamo īpašumu ar nosaukumu „nosaukums” adrese – „adrese”, kas kopumā sastāv no zemes 

gabala („kadastra apzīmējums”) 7887m
2
 platībā, vienas pamatceltnes un divām palīgceltnēm.  

Atbilstoši Priekuļu novada, Liepas pagasta Teritorijas plānojuma 2005.-2017. 

grozījumiem, kas apstiprināti 2011.gada 15.decembrī (protokols Nr.21, p.1) minētais zemes 

gabals atrodas jauktas darījumu iestāžu un tehniskās apbūves teritorijā.  

Zemes gabalam ar „kadastra apzīmējumu”, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas pagastā, 

Liepā, ir noteikts zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme 

(1001). 

K.R. nav Latvijas Republikas pilsonis. 

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

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā un 29.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Izsniegt K.R., „personas kods” izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu ar 

„kadastra apzīmējumu”, kas atrodas „adrese”. 
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21. 

Par I. C. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 
(ziņo: E.Šīrante, izsakās: I.Jansone, S.Orehova, A.Capars) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.C, „personas kods”, 2015.gada 8.maija iesniegumu (reģ. 

11.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.C-424) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

apstākļus un pamatojoties uz Latvijas Republikas Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu un Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 13.punktu, 13.3.punktu, 13.3.2.punktu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, 

Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, 

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

1. Reģistrēt I.C., „personas kods”, dzīvojošs „adrese”, Priekuļu novada pašvaldības 

Palīdzības reģistrā pirmā kārtā ar Nr.5. 

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

„adrese” ar dzīvojamo platību 32,0 m
2
, kopējo platību 53,0 m

2  
izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka I.C., „personas kods”, A.C., „personas kods” un R.I.S., „personas kods”, 

pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

projektu. 

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

7. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēdzis īres līgumu. 

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

 

 

22. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu R.B. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata R.B., „personas kods”, iesniegumu (reģ. 16.04.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-352) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

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

apstākļus un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  

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

risināšanā Priekuļu novadā” 29.p.4.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Lauzt 2008.gada 1.jūlija dzīvojamās telpas īres līgumu ar R.B., „personas kods”, par 

divistabu dzīvokļa „adrese” ar dzīvojamo platību 31,8 m
2
, kopējo platību 52,5 m

2  
izīrēšanu. 
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2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar R.B., „personas kods”, par trīsistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 41,7 m
2
, kopējo platību 54,5 m

2  
izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka R.B., „personas kods” un M. B., „personas kods”, pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

projektu. 

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

7. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I. Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēdzis īres līgumu. 

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

 

 

23. 

Par V.D. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas  

izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata V.D., „personas kods”,  2015.gada 13.marta iesniegumu 

(reģ. 16.03.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.D-234) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

apstākļus un pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 24.pantu,  

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

risināšanā Priekuļu novadā” 29.p.3.apakšpunktu, 30.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt V.D., „personas kods”, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

apmaiņas kārtā ar Nr.6. 

2. Lauzt 2014.gada 14.marta dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.D., „personas kods”, par 

divistabu dzīvokļa „adrese” ar dzīvojamo platību 31,3 m
2
, kopējo platību 48,9 m

2 
izīrēšanu. 

3. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.D., „personas kods”, par divistabu dzīvokļa 

„adrese” ar dzīvojamo platību 32,6 m
2
, kopējo platību 54,3 m

2  
izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

4. Piekrist, ka V.D., „personas kods”, E.D., „personas kods”, A.D., „personas kods”, pēc 

īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

projektu. 

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

7. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8. Lēmums zaudē spēku, ja V.D. divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.9 uz divām lapām. 
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24. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.V. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar J.V., „personas kods”, 2015.gada 8.maija iesniegumu 

(reģ. 11.05.2015. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.V-425) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. 

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

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

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

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

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

17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta 2.punktu, 15.panta 9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu 

un Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu,  atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.V., „personas kods”,  par trīs istabu dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 66,7 m
2
, kopējo platību 74,3 m

2
,
  

izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

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

projektu. 

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

5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Piekrist, ka J.V., „personas kods”, un G.Z. – V., „personas kods”, pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

7. Lēmums zaudē spēku, ja J.V. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

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

9. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.10 uz trīs lapām. 

 

 

25.  

Par atteikumu uzņemt I.B. Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata I. B., 2015.gada 25.marta iesniegumu (reģ. 25.03.2015. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-281) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

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

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

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

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

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

18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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1. Atteikt reģistrēt I.B. Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

 

 

26. 

Par nekustamā īpašuma Veidenbauma ielā 12, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: A.Rancāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma 

Veidenbauma ielā 12, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

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

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta 

pirmo daļu, un Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 30.aprīļa domes sēdes lēmumu „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 12, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atsavināšanu pārdodot izsolē” (protokols Nr.6, p.16), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Veidenbauma ielā 12, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā) 

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

 

 

27. 

Par Mārsnēnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: E.Latko) 

 

Dome izskata jautājumu par Mārsnēnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

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

21.panta 8.punktu, Izglītības likuma 1.panta 12.punktu un 22.panta pirmo daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 8. un 9.pantu un Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2015.gada 21.janvāra (protokols Nr.1) atzinumu un 2015.gada 14.maija (protokols 

Nr.7) atzinumu,  atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns,  Gvido 

Sabulis, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Elija Latko, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Mārsnēnu pamatskolas nolikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija domes 

sēdē apstiprināto Mārsnēnu pamatskolas nolikumu (protokols Nr.5, p.13). 

 

 

28. 

Informācija par parādiem Liepā un  veiktajām darbībām pēdējā mēneša laikā 

 (ziņo: A.Rancāns) 

 

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

veiktajā darbībām aprīļa mēnesī – parāds uz 2015.gada 1.maiju  EUR 332247.68 apmērā, 
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samazinājums aprīļa mēnesī par EUR 10403.20. Izsūtīti 3 parādniekiem brīdinājumi parāda 

piedziņu un sešiem – par siltā ūdens atslēgšanu. Atslēgts siltais ūdens 4 dzīvokļos, kuru 

īpašniekiem brīdinājumi tika izsūtīti marta beigās/aprīļa sakumā.  Aprīļa mēnesī tika izsūtīti 

pirmstiesas brīdinājumi 5 dzīvokļu īpašniekiem par izlikšanu no dzīvokļa un 2 – par parāda 

piedziņu. Ar četri parādniekiem noslēgti saistību raksti par parāda atmaksu par kopējo summu 

EUR 13279.19.  

Saņemtas atpakaļ 6 ierakstītās un parādnieku nesaņemtās vēstules: 4 par ūdens atslēgšanu 

un 2 par parāda piedziņu, par kuriem laikrakstā „Latvijas vēstnesis” ievietoti sludinājumi. 

Aprīļa mēnesī ar SIA „Conventus” palīdzību atgūti EUR 664,33, no tiesu izpildītājiem 

saņemta atmaksātā parāda summa EUR 306.24 un pamatojieties uz noslēgtajiem saistību 

rakstiem - EUR 1095,94. 

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

sniegto informāciju par darbu  ar parādniekiem Liepā aprīļa mēnesī. 

 

 

Sēdi beidz plkst.15.45 

 

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


