
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2014.gada 26.jūnijā          Nr.8 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikumā. 

2. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā. 

3. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

4. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

5. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.  

6. Par saistošo noteikumu „Par Priekuļu novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu. 

7. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu nekustamā īpašuma  […], Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes vienībai ar kad.apz. […] 

8. Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” filiāles izveidošanu.  

9. Par adrešu apstiprināšanu Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

10. Par maksājuma nokavējuma naudas aprēķināšanu.  

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […], […]un […]. 

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

novadā, apstiprināšanu. 

13. Par jauna nosaukuma – „Eglītes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

14. Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

15. Par šaušanas licences darbības termiņa pagarināšanu. 

16. Par zemes gabala […], Veselavas pagastā, Priekuļu  novadā, lietošanas tiesību nodošanu 

trešajai personai. 

17. Sieviešu resursu centra „Prieks” iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu vasaras 

nometnei „Prieks”. 

18. Par domes priekšsēdētājas M.Juzupas komandējumu uz Kišiņevu (Moldova). 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

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

Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks. 

 

 

mailto:dome@priekulunovads.lv


2 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Inita Jansone   –juriste; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Ineta Eberharde  –galvenā nodokļu speciāliste; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Sandra Mizga   –dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste; 

Iveta Liepiņa   –Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja; 

Ieva Fogele   –projektu vadītāja. 

 

Nepiedalās: 

Māra Juzupa   – atvaļinājumā; 

Sarmīte Orehova – attaisnojoša iemesla dēļ; 

Elija Latko   – ārzemju delegācijas uzņemšanā; 

Valters Dambe  – piedalās eksāmenu komisijas darbā; 

Māris Baltiņš   – piedalās daudzdienu orientēšanās sacensībās.   

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina no darba 

kārtības izslēgt šādus darba kārtības jautājumus: 

6.         Par saistošo noteikumu „Par Priekuļu novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu. 

15. Par šaušanas licences darbības termiņa pagarināšanu. 

16. Par zemes gabala […], Veselavas pagastā, Priekuļu  novadā, lietošanas tiesību   nodošanu 

trešajai personai. 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

Izslēgt no darba kārtības 6., 15. un 16.punktu un attiecīgi mainīt darba kārtības 7. 8., 9., 

10., 11., 12., 13., 14., 17. un 18. punkta numerāciju. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis ierosina darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

16. Par konkursa „Garšīgākā novada torte” nolikuma apstiprināšanu. 

17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.  

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […].  

19. Par Priekuļu novada pašvaldības  2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

20. Par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas vēlēšanām. 
 

 

Atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 16., 17., 18., 19. un 20.punktu. 

 

 

 

 

 

1.  
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Par grozījumiem Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikumā 

(ziņo: E.Rancāne) 

 

 Dome uzklausa Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītājas E.Rancānes informāciju par 

nepieciešamību veikt grozījumus Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikumā, lai nodrošinātu 

sociālā pakalpojuma sniedzēja atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, 41.panta  pirmās daļas 2.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 10.panta otro daļu, Priekuļu novada pašvaldības nolikuma 7.15.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), 

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

Izdarīt Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikumā (apstiprināts Priekuļu novada domes 

2009.gada 30.jūlija sēdē, protokols Nr.5, p.8), turpmāk tekstā - nolikums, šādus grozījumus: 

1. Izteikt nolikuma  2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Dienesta juridiskā adrese – Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4126.” 

2. Izteikt nolikuma  20.punktu šādā redakcijā: 

„20. Dienesta struktūra: 

20.1. Sociālās palīdzības nodaļa;  

20.2. Sociālās aprūpes mājās nodaļa; 

20.3. Ģimenes atbalsta nodaļa; 

20.4. Sociālo pakalpojumu centrs.” 

3. Papildināt nolikuma 22.punktu ar 22.4. un 22.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„22.4.  Rūpnīcas iela 18, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128 

  22.5. Maija iela 6, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128.” 

4. Noteikt, ka  grozījumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju. 

 

 

2.  

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā 
(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: F.Puņeiko, R.Saļmo, G.Sabulis, G.Zicāns, A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks A.Tīdemanis informē par 

nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā, iesakot 

atbrīvot izpilddirektoru F.Puņeiko no Iepirkuma komisijas locekļa un priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanas,  par komisijas priekšsēdētāju apstiprinot Priekuļu novada izpilddirektora vietnieku 

Ralfu Saļmo un komisijas sastāvā iekļaut Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāju Vinetu 

Lapseli. 

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

21.panta pirmās daļas 24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu, atklāti 

balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), 

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

1. Ar 2014.gada 1.jūliju  atbrīvot no Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoru Fjodoru 

PUŅEIKO. 

2. Ar 2014.gada 1.jūliju apstiprināt Priekuļu novada izpilddirektora vietnieku Ralfu 

SAĻMO par Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju. 

3. Ar 2014.gada 1.jūliju apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāju Vinetu 

LAPSELI par Priekuļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekli. 
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3.  
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no […]. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

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

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 22,23 EUR, nokavējuma naudu 

9,37 EUR, kopā 31,60 EUR; 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 68,08 EUR, nokavējuma naudu 

23,84 EUR, kopā 91,92 EUR, 

pavisam kopā 123,52 EUR (viens simts divdesmit trīs euro 52 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu –izpildrīkojums pielikumā Nr.1 uz trīs lapām. 

 

 

4.  
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no […]. 

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

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

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

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

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

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

1. Piedzīt no […](personas kods […]): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 5,73 EUR, nokavējuma naudu 

0,67 EUR, kopā 6,40 EUR; 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 13,82 EUR, nokavējuma naudu 

1,75 EUR, kopā 15,57 EUR, 

pavisam kopā 21,97 EUR (divdesmit viens euro 97 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums-izpildrīkojums Nr.2 uz divām lapām. 
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5.  
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: D.Sloka, G.Zicāns, A.Kalnietis) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], deklarētā dzīvesvieta – […], Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, 2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ.05.03.2014. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.J-147) ar lūgumu piešķirt viņam nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieka statusu ” 2.panta otrās daļas 1.punktu, 4.pantu, atklāti balsojot, 

PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Piešķirt […], personas kods […], deklarētā dzīvesvieta- […], Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu. 

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

 

 

6.  

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

 […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībai  

ar kad.apz. […] 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja vietas izpildītāja Z. Butāna ziņojumu 

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

zemes vienībai ar kadastra apz.[…] apstiprināt jaunu zemes lietošanas mērķi. 

 Novada dome konstatē sekojošo: 

1. Priekuļu novada dome 2014.gada 24.aprīļa lēmumā „Par nekustamā īpašuma […], 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā sadalīšanu” nolēma jaunizveidotā nekustamā īpašuma 

[…]zemes vienībai ar kadastra apz.[…] noteikt zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (0601); 

2. Nekustamā īpašuma […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) sastāvoša 

no diviem zemes gabaliem, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz […]; 

3. Priekuļu novada pašvaldībā reģistrēts  […] iesniegums precizēt īpašuma […], 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[…]) zemes vienības ar kadastra apz.[…] lietošanas 

mērķi, nosakot to – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600), jo zemes 

vienība faktiski ir neapbūvēta, un tai nav arī izbūvēta infrastruktūra; 

4. Priekuļu novada, Mārsnēnu pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

padomes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8, 12.p. 

 

 Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 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 -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, 

Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 

(kad.Nr.[…]) zemes vienībai ar kadastra apz.[…]– neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (0600). 

2. Lēmumu nosūtīt […]un VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai, Rīgas ielā 47, Valmierā, 

LV–4201. 
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7.  
Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” filiāles izveidošanu  

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: I.Liepiņa, A.Kalnietis, E.Stapulone, D.Sloka, G.Sabulis, J.Mičulis) 

 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks A.Tīdemanis iepazīstina deputātus ar Veselavas 

pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Liepiņas 2014.gada 25.jūnija iesniegumu (reģ. 

26.06.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1190) ar lūgumu uz vienu gadu  atlikt lēmuma par 

Priekuļu pašvaldības grupas atvēršanu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē pieņemšanu.

 Jautājums par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” filiāles izveidošanu 

Veselavā tika diskutēts gan Izglītības, kultūras un sporta komitejā, gan Finanšu komitejā, 

sagatavots lēmumprojekts domes sēdei. 

 Domes sēdē piedalās Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” vadītāja 

I.Liepiņa, kura izsaka pateicību par pašvaldības ieguldīto darbu, izvērtējot iespēju izveidot 

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” filiāli un veicot aprēķinus, vienlaicīgi 

informējot, ka uzsākot apzināt praktiskās darbības, konstatēti apstākļi, kuri varētu būt par pamatu 

lēmuma pieņemšanas atlikšanai uz vienu gadu.  

Ir rasts risinājums, lai vēl vienu gadu saglabātu speciālās iestādes statusu. Augustā 

paredzēts izsludināt atkārtotu bērnu uzņemšanu un aicināt bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem, uz 

pedagoģiski medicīnisko komisiju, kura, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības testu, ļaus 

izvērtēs jaunāka vecuma bērnus un, iespējams, izsniegt atzinumus, kas ļautu bērnus uzņemt 

speciālā pirmsskolas izglītības iestādē. Ja atzinums ir par neliela intelekta traucējumiem, valodas 

aizturēm, tad bērns tiek uzņemts speciālā grupā un valsts finansē izglītošanu. Tādā veidā tiks 

nokomplektēta 4.grupa un speciālā izglītības iestāde varētu turpināt pastāvēt tās telpās, 

neveidojot citas pirmsskolas izglītības iestādes filiāli, ar vietām speciālā pirmsskolas izglītības 

iestādē nodrošinātu Veselavas pagastā dzīvojošos bērnus, kuri pašvaldībā iesnieguši iesniegumus 

un saņēmuši atzinumus, tādejādi vienlaicīgi sniedzot atbalstu maznodrošinātām ģimenēm, kurām 

varētu būt grūtības veikt maksājumus par bērnu uzturēšanos parastā pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

I. Liepiņa norāda uz saimnieciska rakstura riskiem, kuri varētu rasties, ja vienā ēkā 

darbotos divas atšķirīgas iestādes. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

Izvērtējot domes rīcība esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

dome nolemj: 

Atlikt lēmuma pieņemšanu par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” 

filiāles izveidošanu Veselavā uz vienu gadu. 

 

 

8.  

Par adrešu apstiprināšanu Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu, par adrešu apstiprināšanu zemes ierīcības 

projektā nekustamajā īpašumā […], Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā. 

Dome konstatē sekojošo: 

1. Nekustamā īpašuma […](kad.Nr.[…]) Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā, sastāvoša no zemes gabala un piecām ēkām īpašuma tiesības nostiprinātas 

zemesgrāmatā Priekuļu novada pašvaldībai, Priekuļu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.[…]; 
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2. Priekuļu novada dome 2014.gada 27.martā pieņēma lēmumu (prot.Nr.5, 15.p.) „Par 

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

novadā, apstiprināšanu”; 

3. Priekuļu novada Veselavas pagasta teritorijas plānojums ir pārapstiprināts novada 

domes sēdē 2009.gada 17.septembrī, protokols Nr.8. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi”, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, 

Gvido Sabulis, Dace kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), 

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

1. Apstiprināt sekojošas adreses nekustamajiem īpašumiem, kas izveidoti ar zemes 

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam […](kad.Nr.[…]) Bērzkrogā, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

1.1. atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.2 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

adresi Bērzu iela, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

1.2. atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.1 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

adresi Bērzu iela 1, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

1.3. atdalītajai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām (zemes vienība Nr.3 zemes 

ierīcības projektā) apstiprināt adresi Bērzu iela 5, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā; 

1.4. atdalītajai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām (zemes vienība Nr.5 zemes 

ierīcības projektā) apstiprināt adresi Bērzu iela 9, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu 

novadā; 

1.5. atdalītajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.6 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

adresi Bērzu iela 11, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā; 

1.6. atdalītajai zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai (zemes vienība Nr.7 zemes ierīcības 

projektā) apstiprināt adresi Bērzu iela 10, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

1.7. atdalītajai zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai (zemes vienība Nr.8 zemes ierīcības 

projektā) apstiprināt adresi Bērzu iela 8, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

1.8. atlikušajai zemes vienībai (zemes vienība Nr.4 zemes ierīcības projektā) apstiprināt 

adresi „Virši”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

2. Lēmumu nosūtīt SIA "Topometrs" Pļavas iela 3A, Cēsis, LV-4101 un VZD Vidzemes 

reģionālai nodaļai Rīgas ielā 47, Valmierā. 

  

 

9.  
Par maksājuma nokavējuma naudas aprēķināšanu 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: G.Sabulis, G.Zicāns) 

 

 Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes 

Dzīvokļu komunālās saimniecības lūgumu pagarināt 2011.gada 15.septembra  lēmuma „Par  

maksājumu nokavējuma naudas aprēķināšanu” darbības termiņu.  

Jautājums izskatīts Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejā un Finanšu 

komitejā, komitejas pieņēmušas lēmumu sniegt domei apstiprināšanai lēmumprojektus, ar kuru 

atjauno nokavējuma naudas aprēķināšanu, jo divus gadus, nepiemērojot nokavējuma naudas 

aprēķinu, stāvoklis parādu nomaksai par komunālajiem pakalpojumiem nav uzlabojies. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2014.gada 19.jūnija (protokols Nr.11) atzinumu un Finanšu 

komitejas 2014.gada 20.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 
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Nepagarināt 2011.gada 15.septembra lēmuma „Par maksājumu nokavējuma naudas 

aprēķināšanu” (protokols Nr.15, p.21) darbības termiņu. 

 

 

10.  
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […],  

[…]un […] 

(ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskatīja 2014.gada 20. maijā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Euroindex”, reģistrācijas numurs […], iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu […]personas kods […], […], personas kods […], […]personas kods […], 

[…], Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sakarā ar to, ka dzīvoklis iegūts izsoles ceļā. 

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

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

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo, 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 -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

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

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

 

 

11.  
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

[…],  Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Dome izskata […], adrese […], Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, 2014.gada 17.jūnija 

iesniegumu (reģ. 17.06.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1141) par zemes ierīcības 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

2009.gada 3.novembra 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 -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido 

Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks), 

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

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

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

gabals. 

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

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 
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2.1. atdalītā zemes gabala platība 30.5ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

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

(0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes gabala, dzīvojamās mājas 

un trīs palīgceltnēm uz tā, saglabāt nosaukumu […], Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. Atlikušajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme 

(0101). 

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

 

 

12.  

Par jauna nosaukuma – „Eglītes”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns, izsakās: I.Jansone, G.Zicāns, G.Sabulis) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], dzīvojošas […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

2014.gada 19.jūnija iesniegumu (reģ.19.06.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-465) par 

izmaiņu veikšanu Priekuļu novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.19, protokola Nr.6 

2.punktā, mainot zemes gabalam ar kadastra apz.[…]([…]) piešķirto nosaukumu „Stīpnieki” uz 

„Eglītes”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā sakarā ar zemes gabala turpmāku pārdošanu un 

pievienošanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu „Eglītes”.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

1. Izdarīt grozījumu Priekuļu novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma […], Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu” (protokols Nr.6, p.19) un izteikt 

2.punktu šādā redakcijā:  

 „2. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar 

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

nosaukumu „Eglītes”, Liepas pagasts, Priekuļu novads.” 

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

 

13.  
Par uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpu izīrēšanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], 2014.gada 30.aprīļa iesniegumu 

(reģ.19.05.2014. Priekuļu no vada pašvaldībā ar Nr.S-346) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar […]lietu saistītos apstākļus un pamatojoties 

uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pantu un Priekuļu novada pašvaldības Saistošo 

noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15.punktu, 

15.2.punktu, 15.2.1.punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars 

Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Reģistrēt […], personas kods […], dzīvojoša […], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā vispārējā kārtā ar Nr.4. 

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

[…], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību 32,3 m
2
, kopējo platību 53,2 

m
2
,
  
izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku.   

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

līdzekļiem. 

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

projektu. 

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M Juzupu parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7. Piekrist, ka […], personas kods […], […], personas kods […], […], personas kods […], 

[…], personas kods […], pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu […], Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā. 

8. Lēmums zaudē spēku, ja īrnieks viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža 

nav noslēdzis īres līgumu. 

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

  

 

14.  
Sieviešu resursu centra „Prieks” iesnieguma izskatīšana par  

finansiālu atbalstu vasaras nometnei „Prieks”  

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: J.Mičulis, A.Capars, G.Sabulis, D.Kalniņa, D.Sloka) 

 

Priekuļu novada dome izskata Sieviešu resursu centra „Prieks”, reģistrācijas 

Nr.40008097477, juridiskā adrese – Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā, 2014.gada 

28.maija iesniegumu (reģ. 30.05.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1018) par finansiālu 

atbalstu vasaras nometnei „Prieks”, kas notiks 2014.gada 21. un 22.augustā Jaunpiebalgā. 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 

20.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR - 9 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Dace Kalniņa), Priekuļu novada dome 

nolemj: 
Finansiāli atbalstīt vasaras nometnes „Prieks” organizēšanu 2014.gada 21. un 22.augustā 

Jaunpiebalgā, pārskaitot Sieviešu resursu centram „Prieks”, reģistrācijas Nr.40008097477, EUR 

200,00 (divi simti euro un 00 centi). 

 

 

15.  

Par domes priekšsēdētājas M.Juzupas komandējumu uz Kišiņevu (Moldova) 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada 29.maija vēstuli 

Nr.0520141669/A61168 (reģ.29.05.2014. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1015), Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 

2014.gada 20.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

dome nolemj: 
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1. Komandēt Priekuļu novada domes priekšsēdētāju Māru Juzupu uz Kišiņevu (Moldova) 

no 2014.gada 2.jūlija līdz 2014.gada 5.jūlijam ieskaitot piedalīties Eiropas Vietējo un Reģionālo 

pašvaldību kongresa (CLRAE) Monitoringa komitejas sēdē un tikties ar Moldovas Vietējo 

Pašvaldību kongresa pārstāvjiem. 

2. Izmaksāt domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai komandējuma dienas naudu EUR 87 

(astoņdesmit septiņi eiro) un ar komandējumu saistītos izdevumus.  

3. Izdarīt grozījumu Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 28.maija domes sēdes 

lēmumā „Par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai” 

(protokols Nr.7, p.25) un par komandējuma laiku (4 dienas) pagarināt domes priekšsēdētājai 

ikgadējo atvaļinājumu. 

 

 

16.  

Par konkursa „Garšīgākā novada torte” nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: I.Fogele, izsakās: J.Mičulis, D.Kalniņa, G.Sabulis, E.Stapulone) 

 

Dome izskata jautājumu par konkursa „Garšīgākā novada torte” nolikuma apstiprināšanu 

sakarā ar Priekuļu novada svētkiem 2014.gada 28.jūnijā Liepā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, 

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt konkursa „Garšīgākā novada torte” nolikumu. (Nolikums pielikumā) 

 

 

17.  

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: E.Rancāns, izsakās: A.Capars, G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada dome izskata […], personas kods […], deklarētā dzīvesvieta […], Cēsis, 

Cēsu novads, 2014.gada 11.jūnija iesniegumu (reģ. 13.06.2014.Priekuļu novada Liepas pagasta 

pārvalde ar Nr.168/1-2) par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.735 

„Noteikumi  par publiskas personas zemes nomu” 7
2

  punktu, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna 

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars 

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

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Pagarināt 2012.gada 25.janvārī Liepas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar […], 

personas kods […], deklarētā dzīvesvieta […], Cēsis, Cēsu novads, par Priekuļu novada 

pašvaldībai piekrītošo zemi „Vecdukuļi” (kadastra apzīmējums […]) 0.9003 ha platībā Priekuļu 

novada Liepas pagastā, ēku (būvju) uzturēšanai, saskaņā ar robežu plānu būvju ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. 

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz pieciem gadiem. 

3. Zemes nomas maksu noteikt 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.8 uz vienas lapas. 
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18.  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […] 

(ziņo: E.Rancāns) 

 

 Izskatījusi […], dzīvojošas […], Cēsīs, Cēsu novads, 2014.gada 14.maija iesniegumu 

(reģistrēts 2014.gada 15.maijā Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.152/1-2) par […], personas kods 

[…], deklarētās dzīvesvietas […], Liepā, Liepas pagasts, Priekuļu novadā, ziņu anulēšanu 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 pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands 

Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

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

Liepas pagasts, Priekuļu novads. 

2. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas 

brīdi. 

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

 

  

19.  
Par Priekuļu novada pašvaldības  2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

(ziņo: I.Fogele) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu. 

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

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

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

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

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

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace Kalniņa, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu. (Pārskats 

pielikumā.) 

2. Publicēt pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. 

 

 

20.  

Par Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas 

vēlēšanām 

(ziņo: I.Jansone, izsakās: G.Sabulis, D.Sloka, G.Zicāns) 

 

Priekuļu novada pašvaldības juriste, Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāja 

I.Jansone informē, ka 2009.gada 16.jūlijā dome ievēlēja Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas un 



13 

 

Liepas bāriņtiesas priekšsēdētājus, Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un locekļus. 

Sakarā ar pilnvaru izbeigšanos līdz 2014.gada 1.augustam jāpieņem lēmums par jaunu bāriņtiesu 

ievēlēšanu, apstiprinot iepriekšējo bāriņtiesas priekšsēdētāju, vietnieku un locekļu pilnvaru 

termiņu vai rīkojot atklātu konkursu.  

Deputāts G.Sabulis jautā, kā tiek vērtēta šo piecu gadu darbība un kādi ieteikumi. 

I.Jansone skaidro, ka Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izvērtē bāriņtiesas darbu un ar 

minēto informāciju deputāti tika iepazīstināti. Visiem bāriņtiesas locekļiem ir atbilstošas 

izglītības un ir apmeklēti normatīvo aktu prasībām atbilstoši kursi. 

Deputāts G.Zicāns – kāpēc divas bāriņtiesas. 

I.Jansone – veidojot novadu, tika uzskatīts, ka, lai labāk aizsargātu bērnu, personu ar 

ierobežotu rīcībspēju tiesības un intereses, sniegtu iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai 

pakalpojumus notariālo apliecinājumu veikšanā, svarīgi ir, lai bāriņtiesu darbinieki pārzinātu 

savu teritoriju,  būtu vienkāršāk pieejami, mazsvarīgs nebija arī ekonomiskais faktors, konkrēti, 

par transporta izmaksām, ja bāriņtiesas darbinieki neatrastos visos pagastos. 

Deputāte D.Sloka - cik aktīvs darbs ikdienā? 

I.Jansone – viena daļa ir darbs ar lietām saistībā ar aizgādības tiesībām, aizbildnības, 

aizgādības lietām, mantiskām, audžuģimeņu un adopcijas lietām,  un otra daļa – notariālās 

darbības, kuras nevar paredzēt, kurā brīdī iedzīvotājiem būs nepieciešamība. 

Deputāts G.Sabulis iesaka rīkot atklātu pretendentu konkursu un izvērtēt visus 

iespējamos pretendentus. 

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

21.panta 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta sesto daļu, 9.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, 

PAR -10 (Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Armands Capars, Gvido Sabulis, Dace 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Rīkot atklātu konkursu uz Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas un Priekuļu novada 

Liepas bāriņtiesas priekšsēdētāju, Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka 

un bāriņtiesu locekļu amatiem. 

2. Paziņojumu par atklāta konkursa rīkošanu ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.priekuli.lv. 

 

 

 

Nākamā domes sēde 2014.gada 24.jūlijā plkst.15.00 

 

Sēdi beidz plkst.17.45  

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 

http://www.priekuli.lv/

