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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

 

2016.gada 25.augustā          Nr.9 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Informācija par iespējām disku golfa parka izveidē Priekuļu slēpošanas - biatlona bāzes 

teritorijā. Informāciju sniedz Cēsu Olimpiskā centra valdes priekšsēdētāja Rasa Siliņa un 

Latvijas Frīsbija federācijas valdes loceklis, disku golfa sacensību organizētājs un aktīvs 

sacensību dalībnieks Sandis Eņģelis. 

Disku golfs kā līdzeklis iedzīvotāju fizisko aktivitāšu nodrošināšanā un tā ekonomiskā 

pieejamība, kā arī valsts un starptautiska mēroga sacensību organizēšanā un novada ekonomiskās 

situācijas un atpazīstamības veicināšanā. 

Deputāti tiek informēti par līdz šim paveikto disku golfa parka izveidē bāzē, iespējām un 

plāniem turpmākajai darbībai.  

 

 

Darba kārtība:  

1. Par dalību 9.2.4.2 pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei”.  

2. Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.  

3. Par grozījumiem Priekuļu novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumā „Par kapa vietas 

maksas noteikšanu Priekuļu novada kapsētās”.  

4. Par jaunas struktūrvienības „Juridiskā nodrošinājuma un nekustamā īpašuma nodaļa” izveidi.  

5. Par jaunas amata vienības datorsistēmu un datortīklu administrators izveidi.  

6. Par adreses grozīšanu ēkai ar „kadastra apzīmējumu” nekustamajā īpašumā „Kastaņi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novada, „kadastra Nr.”.  

7. Par nekustamā īpašuma „Mieriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu  

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.B. 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.T. 

10. Par pašvaldības kustamās mantas - Katlu mājas aprīkojuma izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

11. Medību koordinācijas komisijas izveidošana un nolikuma apstiprināšana.  

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāres  p.i. Aija Tīlena 

 

 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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Piedalās –  

Deputāti Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Jānis Mičulis,  

Māris Baltiņš, Elija Latko. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Ilzīte Rumba   – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Inita Jansone   – juriste;  

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga              - dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

 

Nepiedalās:  

Dace Kalniņa – attaisnots iemesls;  

Guntars Zicāns  – attaisnots iemesls.  

 

Uzaicināti: 

Rasa Siliņa – Cēsu Olimpiskā centra priekšsēdētāja; 

Sandis Eņģelis – Latvijas frīsbija federācijas valdes loceklis, disku golfa sacensību organizētājs. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina sēdes darba kārtību 

papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

12. Par nekustamā īpašuma „Kalni Banti”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lielbērzi” Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

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

Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā.  

15. Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamiem 2016/2017.mācību gadā. 

16. Par grozījumiem Domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā.” Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

I.V.”.  

17. Liepas pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšana. 

18. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma izskatīšana.  

19. Par finansējumu Veselavas muižai un Liepas pagasta pārvaldei.  

20. Par 9.grupas atvēršanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādē  „Saulīte”. 

21. Par nekustamā īpašuma Maija ielā 2-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  

22. Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, „Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,  

piekritību pašvaldībai. 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.darba 

kārtības jautājumu. 
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1. 

Par dalību 9.2.4.2 pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei” 

                                               (ziņo: E.Stapulone) 

 

            Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas Lapseles 

2016.gada 19.augusta iesniegumu (reģ. Nr.19.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1553) 

par dalību 9.2.4.2 pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei” 

           Deputāte Elīna Stapulone skaidro ieguvumus un trūkumus attiecībā uz dalību projektā. 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 21.panta 

otro daļu,  atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

           Nesniegt projekta pieteikumu par dalību 9.2.4.2 pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. 

 

 

2. 

Par Saistošo noteikumu Nr.6/2016“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Priekuļu novada dome izskata jautājumu par saistošo noteikumu  “Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēju 

pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu. 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

          Izdot Saistošos noteikumus Nr.6/2016  “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar  

bērna piedzimšanu"”. Saistošie noteikumi un Paskaidrojuma raksts pielikumā. 
 

 

3. 

Par kapa vietas maksas noteikšanu Priekuļu novada kapsētās 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

            Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu 

novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumā „Par kapa vietas maksas noteikšanu Priekuļu novada 

kapsētās”. 

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

21.panta 14.punkta g apakšpunktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Noteikt šādu  maksu par kapa vietu Priekuļu novada kapsētās, bez pievienotās vērtības 

nodokļa: 

1.1. vienvietīga vieta 6 m2   EUR 21.00; 

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/141-2012-nr-3-priekulu-novada-pasvaldibas-saistosie-noteikumi-nr-3-par-vienreizeju-pabalstu-gimenei-sakara-ar-berna-piedzimsanu
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/141-2012-nr-3-priekulu-novada-pasvaldibas-saistosie-noteikumi-nr-3-par-vienreizeju-pabalstu-gimenei-sakara-ar-berna-piedzimsanu
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1.2. divvietīga vieta 9 m2     EUR 31.50; 

1.3. trīsvietīga vieta 12 m2    EUR 42.00; 

1.4. četrvietīga vieta 15 m2   EUR 52.50. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 30.jūnija lēmumu “Par kapa vietas maksas 

noteikšanu Priekuļu novada kapsētās.” 

 

 

4. 

Par jaunas struktūrvienības „Juridiskā nodrošinājuma un nekustamā īpašuma nodaļa” 

izveidi 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

             Priekuļu novada dome izskata jautājumu par lietderīgu izveidot jaunu struktūrvienību 

„Juridiskā nodrošinājuma un nekustamā īpašuma nodaļa”. 

     Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un Tautsaimniecības komitejas 

2016.gada 18.augusta sēdes lēmumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Atbalstīt jaunas struktūrvienības “Juridiskā nodrošinājuma un nekustamā īpašuma 

nodaļa” izveidi. 

2. Uzdot izpilddirektoram Fjodoram Puņeiko organizēt nodaļas darbības uzsākšanu. 

 
 

5. 

Par jaunas amata vienības datorsistēmu un datortīklu administrators izveidi 

(ziņo: F.Puņeiko, izsakās: M.Baltiņš, M.Juzupa, I.Jansone, E.Stapulone, J.Levitass, E.Latko, 

G.Sabulis, A.Capars, D.Sloka, J.Sukaruks) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par jaunas amata vienības datorsistēmu un 

datortīklu administrators izveidi. 

Deputāti izsaka viedokļus par amata vienības izveidošanas nepieciešamību un lietderību, 

kā arī diskutē par amata vienības likmes apmēru. 

Deputāts M.Baltiņš ir iepazinies ar citu novadu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz 

jaunu amatu vienību izveidi un ierosina piedāvāto lēmumprojektu izteikt citā redakcijā - Izveidot 

jaunu amata vienību - datorsistēmu datortīkla administrators ar likmi 0,5 un maksimālo darba 

algas likmi par slodzi EUR 1119,00. Savu viedokli M. Baltiņš pamato ar to, ka šādi deputātiem ir 

iespēja noteikt amata algas un likmes „griestus”, tādejādi kontrolēt pašvaldības izdevumus. 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa atbild uz deputātu jautājumiem un skaidro 

lēmumprojekta jēgu un tiesisko pamatojumu. 

Juriste I. Jansone sniedz skaidrojumu par kārtību, kādā domes sēdē tiek iekļauti papildus 

apspriežamie jautājumi. 

Deputāti izsaka viedokļus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanai, deputāti A.Capars un 

G.Sabulis izsaka atbalstu M.Baltiņa priekšlikumam. 

Ņemot vērā, ka jautājums izskatīts Tautsaimniecības komitejā un līdz domes sēdei cits 

lēmumprojekts nav iesniegts, sēdes vadītāja Māra Juzupa aicina nobalsot par sākotnēji piedāvāto 

lēmumprojektu. 

   Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un Tautsaimniecības komitejas sēdes 

2016.gada 18.augusta lēmumu, atklāti balsojot, PAR -11 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

Sloka, Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, 

Juris Sukaruks, Jānis Mičulis, Elija Latko), PRET – 2 (Māris Baltiņš, Gvido Sabulis), 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  
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Izveidot jaunu amata vienību – Datorsistēmu un datortīklu administrators -  ar maksimālo 

darba algas likmi EUR 1190.00 mēnesī . 
 

Deputāti nebalso par deputāta M. Baltiņa piedāvātā lēmumprojekta iekļaušanu domes 

darba kārtībā. 
 

 

6. 

Par adreses maiņu ēkai ar „kadastra apzīmējumu” nekustamajā īpašumā „Kastaņi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novada, „kadastra numurs” 

                                               (ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA „Liepas parks”, juridiskā adrese „Liepas Muiža”, 

Liepas pagasts, Priekuļu novads, pilnvarotās personas Jāņa Lazdāna iesniegumu (reģ. 

25.07.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1339) par adresācijas grozīšanu ēkai ar „kadastra 

apzīmējumu” „Kastaņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

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

LR 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, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Būvei ar „kadastra apzīmējumu” „Kastaņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, likvidēt 

atsevišķu telpu grupu adresāciju. 

2. Zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” noteikt zemes lietošanas mērķi – 

komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).  

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

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

 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma „Mieriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

                                               (ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata I.Ķ., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu 

(reģ.19.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Ķ-814) un S.K., deklarētā dzīvesvieta 

„adrese”, kuras vārdā pamatojoties uz 2015.gada 5.novembrī parakstīto ģenerālpilnvaru Nr.3797 

rīkojas E.A., iesniegumu (reģ.19.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-815) par 

nekustamā īpašuma „Mieriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.   

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un LR 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, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, 

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, 

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

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

Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 5,2 ha platībā. 
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2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Emīlijas”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā: 

2.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 5, 2ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu” un 

četrām būvēm uz tās, saglabājas nosaukums „Mieriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.4ha; 

3.2. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

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

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

 

 

8. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.B. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Dome izskata J.B. iesniegumu (reģistrēts 2016.gada 12.jūlijā Liepas pagasta pārvaldē ar 

Nr.242/1-2) par G.B., „personas kods”, deklarētās dzīvesvietas „adrese”, ziņu anulēšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. daļas 27. punktu, „Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma” 3. panta 2.daļu, 12. panta 1. daļas 2. punktu un 2003. gada 11. februāra LR 

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 -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Ar lēmuma pieņemšanas dienu anulēt ziņas par  G.B., „personas kods”, deklarēto 

dzīvesvietu „adrese”. 

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

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

 

 

9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.T. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

 Priekuļu novada dome izskata Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” 

(turpmāk – Privatizācijas aģentūra) 2016. gada 09. jūnija iesniegumu (reģ. 09.06.2016. Priekuļu 

novada pašvaldībā Nr.1186) ar lūgumu anulēt ziņas par R.T. deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.panta 2. daļas 27. pantu, 

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 LR MK noteikumu 

Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. pantu, kas nosaka, ka 

„Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz 

iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti 

balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  
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Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Jānis 

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

nolemj:  
1. Anulēt ziņas par R.T., dzimuša „datums”, deklarēto dzīvesvietu  „adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības dzīvesvietas    

deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 

 

10. 

Par pašvaldības kustamās mantas - Katlu mājas aprīkojuma atsavināšanu un  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par pašvaldībai 

piederošās kustamās mantas – Katlu mājas aprīkojuma, kas atrodas Gaujas ielā 1, Jāņmuižā, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē un izsoles noteikumiem. 

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

pieder kustamā manta – katlu mājas aprīkojums, kas atrodas Gaujas ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā. 

Katlu mājas aprīkojuma turpmāka paturēšana pašvaldības īpašumā nav lietderīga. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija 

(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Savukārt, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrās daļas regulējums 

nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu kustamo mantu dod attiecīgās 

atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Aizliegumi kustamās mantas atsavināšanai nav konstatēti.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka Izsoles 

noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija – konkrētajā gadījumā – Priekuļu 

novada dome.  

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

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 

6.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības kustamo mantu – katlu 

mājas aprīkojumu, kas atrodas Gaujas ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus.  (Noteikumi pielikumā).  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

11. 

Priekuļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas izveidošana un nolikuma 

apstiprināšana 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata jautājumu par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu, komisijas 

sastāvu un Medību koordinācijas nolikuma apstiprināšanu. 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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Izpilddirektors F. Puņeiko sniedz informāciju par normatīvo aktu prasībām komisijas 

izveidošanai un  atbild uz deputātu jautājumiem. 

Deputāti izsaka viedokļus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz ar likuma „Par pašvaldībām”  61.panta 

trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumiem Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”, atklāti balsojot, 

PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Sarmīte 

Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Jānis Mičulis,  

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

1. Apstiprināt Medību koordinācijas komisijas nolikumu. (Nolikums pielikumā). 

2. Izveidot  medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 

Ainārs Amantovs  – Priekuļu novada pašvaldības pārstāvis, komisijas priekšsēdētājs; 

Māris Sestulis  – Valsts meža dienesta pārstāvis; 

Zenta Špate   – Lauku atbalsta dienesta pārstāve; 

Dace Kalniņa   – Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Banti”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata J.Z., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu 

(reģ.10.08.2016.Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-773) par nekustamā īpašuma „Kalna Banti”, 

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

           Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un LR 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, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, 

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, 

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

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

(„kadastra Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 6,7 ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Mazbanti”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 6,7ha; 

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

lauksaimniecība (0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”, 

saglabājas nosaukums „Kalna Banti”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 6,3 ha; 

3.2. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

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

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

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lielbērzi” Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata SIA „Lauku Radi”, juridiskā adrese Pāvu ielā 20, Sunīši, 

Garkalnes novadā, rakstu (reģ. 22.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1555), par 

nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lielbērzi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā.  

          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lielbērzi”, 

Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atdalot apbūvētu zemes vienību un būvi ar „kadastra 

apzīmējumu” uz tās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. No zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” atdala apbūvētu zemes vienības daļu 

0,5 ha platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. Atdalītajai zemes vienībai paredzēt piekļūšanu no valsts galvenā autoceļa A2 Rīga—

Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene) vai Bērzu ielas, Bērzkrogā, un uz zemes 

vienības esošās būves ar „kadastra apzīmējumu” optimālu apsaimniekošanu; 

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. No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu un adresi „Vidzemes 

Eļļas Fabrika”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināt 

vienlaicīgi ar zemes ierības projektu. 

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

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

 

 

14. 

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

Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata SIA “Centromex”, juridiskā adrese Kurzemes prospektā 72 – 6, 

Rīgā, iesniegumu (reģ. 24.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1581), par adreses 

apstiprināšanu uz zemes vienības „Matīsi”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā ar 

„kadastra apzīmējumu”, esošai būvei. 

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

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

atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands 

Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  
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1. Uz zemes vienības „Matīsi”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā 

(„kadastra apzīmējums”) esošai būvei ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt adresi Bērzu iela 7, 

Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116. 

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

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

 

 

15. 

Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamiem 2016./2017.mācību gadā 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: J.Sukaruks, M.Juzupa, D.Sloka, J.Levitass, A.Capars, F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par brīvpusdienu piešķiršanu Priekuļu novada 

pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem 2016./2017. mācību gadam. 

Deputāti diskutē par brīvpusdienu piešķiršanu Priekuļu vidusskolas 10.-12.klašu 

izglītojamiem. 

Deputāti Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks un Jānis Mičulis atbalsta brīvpusdienu 

piešķiršanu izglītojamiem pašvaldības izglītības iestādēs no 5.-12.klasei. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā Priekuļu novada 

domes Finanšu komitejas 2016.gada 25.augusta atzinumu, atklāti balsojot, PAR -10 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – 3 (Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, J.Sukaruks), ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. 2016/2017.mācību gadā piešķirt brīvpusdienas visiem Priekuļu novada 

vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu izglītojamiem.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

       

16. 

Par grozījumiem Domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā ”Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

I.V.” 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome iepazinusies ar I.V. iesniegumu (saņemts Priekuļu novada pašvaldībā 2016.gada 

3.augustā) un tam pievienoto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 2016.gada 8.jūlija 

Lēmumu Nr.16/1359914, Priekuļu novada Domes Finanšu komitejas 2016.gada 11.augusta 

(sēdes protokols Nr.11) lēmumu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita 

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

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izdarīt grozījumus 2016.gada 28.aprīļa Domes sēdes lēmumā (protokols Nr.4, p.31) 

„Par pabalsta piešķiršanu I.V.” un turpmāk lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„1. Piešķirt I.V., „personas kods”, ikmēneša pabalstu no līdzekļiem, kas plānoti novada 

deputātu darba atlīdzībai. Pabalsta apmēru aprēķināt ņemot vērā valsts priekšlaicīgās vecuma 

pensijas apmēru”. 

2. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba). 

 

 

17. 

Liepas pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: G.Sabulis) 

 

           Priekuļu  novada  dome izskata  Liepas pamatskolas  direktores  pienākumu  izpildītājas  
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A.Kovaļovas 2016.gada 16.augusta iesniegumu (reģ.22.08.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.1562) par apkopējas un remontstrādnieka štata vienību finansējumu. 

           Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Likvidēt vienu apkopējas amata vienību Liepas pamatskolā. 

2. Izveidot remontstrādnieka amata vienību ar amata algas likmi EUR 600,00 mēnesī; 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja 

A.Kovaļova. 

 

 

18. 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada domes izskata Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Lilitas 

Siņicinas 2016.gada 11.augusta iesniegumu par finansējuma piešķiršanu projekta “Dabas telpas 

izveide Jāņmuižas PII” realizēšanai. 

            Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Piešķirt papildus finansējumu EUR 4 900,00 Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādei 

projekta „Dabas telpas izveide Jāņmuižas PII” īstenošanai. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

L.Siņicina. 

 

 

19. 

Par finansējumu Veselavas muižai un Liepas pagasta pārvaldei 

(ziņo: F.Puņeiko, E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu Veselavas 

un Liepas pagasta pārvaldei. 

Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars, Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Piešķirt finansējumu Veselavas muižas telpu remontam EUR 36 044 un Liepas pagasta 

pārvaldei jumta remonta projekta izstrādei EUR 1 800 no iepirkuma rezultātā ēku siltināšanai 

ietaupītajiem budžeta līdzekļiem. 

2. Lēmuma izpildes kontrole izpilddirektoram F.Puņeiko un Liepas pagasta pārvaldes 

vadītājai E.Šīrantei. 

 

 

20. 

Par 9.grupas atvēršanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādē  „Saulīte” 

(ziņo: E.Latko, izsakās: M.Baltiņš, M.Juzupa, E.Šīrante, E.Stapulone, F.Puņeiko) 

 

            Priekuļu novada dome izskata jautājumu par jaunas papildus grupas atvēršanu Liepas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”. 
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Izglītības iestādes vadītāja E.Latko informē deputātus par audzēkņu skaita palielināšanos 

iestādē un nepieciešamību risināt jautājumu par telpu nodrošinājumu esošajā ēkā.  

           Deputāti izsaka viedokļus. 

           Atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Piekrist 9.grupas atvēršanai pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”. 

2. Uzdot izpilddirektora vietniekam R.Saļmo un Liepas pagasta pārvaldes vadītājai E. 

Šīrantei risināt telpu jautājumu 9.grupas. 

 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma Maija ielā 2-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas Evitas Šīrantes  

informāciju par  pašvaldības nekustamā īpašuma Maija iela 2-2, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, „kadastra Nr.”,  izsoles noteikumu projektu. 

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

2015.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, p.23) pašvaldības nekustamais īpašums 

ar nosaukumu – Maija iela 2-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.” nodots 

atsavināšanai izsolē. Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektoram uzdots izstrādāt izsoles 

noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmās daļas regulējums nosaka, 

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

10.pantam, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, Gvido Sabulis, 

Armands Capars,  Sarmīte Orehova, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Jānis Mičulis,  Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – Maija iela 2-2, Liepā 

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

pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

22. 

Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, 

„Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai 

 (ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

nepieciešamību precizēt Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 12.p.) 

„Par zemes gabala ar „kadastra apzīmējumu”, „Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

piekritību pašvaldībai”. 

Novada dome konstatē, ka 2015.gada 29.janvārī Priekuļu novada dome pamatojoties uz 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piekto daļu, pieņēma lēmumu (prot. Nr.1, 12.p.) „Par zemes gabala ar „kadastra 

apzīmējumu”, „Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, piekritību pašvaldībai”. 
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Ar Priekuļu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu (protok.Nr.1, 12.p.) L.B. 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „Dižakmens”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. L.B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo 

zemes vienību. 

L.B. 2016.gada 28.janvārī noslēgusi zemes nomas līgumu ar Priekuļu novada 

pašvaldību par zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Dižakmens”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, nomu, nomas līguma termiņš – desmit gadi.  

Amatas novada pašvaldības apvienotā būvvalde 2016.gada 12.aprīlī izsniegusi izziņu 

Nr.11-1/21, par būves neesību uz zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, „Dižakmens”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par 

kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 21daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, piekrīt 

attiecīgajai pašvaldībai, un uz tās vārda ierakstāma zemesgrāmatā. 

Ievērojot apstākļus, ka šobrīd zemes gabals ir neapbūvēts, precizējams pamatojums 

pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, un likuma „Par 

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

piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Dita Sloka, 

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

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nostiprināt zemesgrāmatā Priekuļu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes 

vienību ar „kadastra apzīmējumu”, „Dižakmens”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

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

4201. 

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

 

 

Sēdi beidz plkst. 16.50 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                    A.Tīlena 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p25

