
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2017.gada 27.jūlijā          Nr.9 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

Darba kārtība: 

1. Par  finansējuma nodrošināšanu Lauku atbalsta programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

2. Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.  

3. Par Priekuļu pašvaldības kustamā īpašuma - cirsmu nodošanu atsavināšanai izsolē.  

4. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsmas izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  

5. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsmas  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

6. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsmas  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.  

7. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma –kailcirtes cirsmas  izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

8. Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma –kailcirtes cirsmas  izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

9. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.V.-M., A.M.- V., A.M.-V., E.M.-V. 

10. Par K.K. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

11. Par V.K. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

12. Par dzīvojamās mājas Maija iela 4, Liepā jumta remontu.  

13. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu K.B.  

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.B. 

15. Par kustamās mantas  - automašīnas Opel Vectra Caravan  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

16. Par kustamās mantas mopēda -  Baotian Rebel 49 izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

17. Par kustamās mantas -  raidera Stiga Par Power 18 izsoles rezultātu apstiprināšanu  

18. Par kustamās mantas - zāles pļāvēja pašgājēja YTH-200 TWIN  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

19. Par adrešu dzēšanu Raunas ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

20. Par nekustamo īpašumu „Salasbērziņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

21. Par nekustamā īpašuma „Smurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

22. Par nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

23. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu zemes vienības ,,Caunītes”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, daļai.  

24. Par Priekuļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisijas 

sastāvu.  
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25. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Milagro”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

26. Par Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas apstiprināšanu. 

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

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā” 

precizēšanu. 

28. Par  maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju Priekuļos. 

29. Par kustamas mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 212 nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

30. Par budžeta izpildi 2017.gada I pusgadā. 

31. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 6/2017 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 

2017.gadam” izdošanu. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. 

Protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāres p.i. Aija Tīlena.  

 

Piedalās –  

Deputāti:  Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns.  

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko – izpilddirektors; 

Inita Jansone   – Nekustamā īpašuma un juridisko jautājumu daļas vadītāja; 

Ilzīte Rumba               – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Juris Pētersons   – novada teritorijas plānotājs; 

Sandra Mizga   – dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Nepiedalās:  

Māris Baltiņš – atvaļinājumā; 

Juris Levitass  – attaisnots iemesls. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone ierosina: 

1. Papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

 

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

publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos” precizēšanu.  

33. Par Priekuļu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. 

34. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Dārza iela 6”, Priekuļi, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

35. SIA „Kristīnes Avotiņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

36. Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Tautsaimniecības 

komitejas sastāvā. 

37. Par dzīvokļa Parka ielā 4-2, Priekuļos nodošanu atkārtotai izsolei. 

 

2. Izslēgt no sēdes darba kārtības šādus darba kārtības jautājumus: 

4.    Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsmas izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

5.    Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsmas izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 
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6.    Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma – galvenās izlases cirsmas izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

7.    Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma –kailcirtes cirsmas  izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

8.    Par Priekuļu novada pašvaldības kustamā īpašuma –kailcirtes cirsmas  izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

 

3. Darba kārtības 36.punktu - Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Tautsaimniecības komitejas sastāvā, izskatīt kā darba kārtības 2.jautājumu. 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, 

Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra 

Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nebalso - 

Jānis Ročāns, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par  finansējuma nodrošināšanu Lauku atbalsta programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

2. Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Tautsaimniecības 

komitejas sastāvā. 

3. Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

4. Par Priekuļu pašvaldības kustamā īpašuma - cirsmu nodošanu atsavināšanai izsolē.  

5. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.V.-M., A.M.- V., A.M.-V., E.M.-V. 

6. Par K.K. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

7. Par V.K. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

8. Par dzīvojamās mājas Maija iela 4, Liepā jumta remontu.  

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu K.B.  

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.B. 

11. Par kustamās mantas  - automašīnas Opel Vectra Caravan  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

12. Par kustamās mantas mopēda -  Baotian Rebel 49 izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

13. Par kustamās mantas -  raidera Stiga Par Power 18 izsoles rezultātu apstiprināšanu  

14. Par kustamās mantas - zāles pļāvēja pašgājēja YTH-200 TWIN  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

15. Par adrešu dzēšanu Raunas ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.  

16. Par nekustamo īpašumu „Salasbērziņi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.  

17. Par nekustamā īpašuma „Smurģi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.  

18. Par nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu.       

19. Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu zemes vienības ,,Caunītes”, Veselavas pagastā, 

Priekuļu novadā, daļai.  

20. Par Priekuļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisijas 

sastāvu.  

21. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Milagro”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

22. Par Priekuļu novada pašvaldības Aadministratīvās komisijas apstiprināšanu. 

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

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā” 

precizēšanu. 

24. Par  maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju Priekuļos. 

25. Par kustamas mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 212 nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

26. Par budžeta izpildi 2017.gada I pusgadā. 
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27. Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6/2017 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 

2017.gadam” izdošanu. 

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

novada publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos” precizēšanu. 

29. Par Priekuļu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. 

30. Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Dārza iela 6”, Priekuļi, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā.  

31. SIA „Kristīnes Avotiņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

32. Par dzīvokļa Parka ielā 4-2, Priekuļos nodošanu atkārtotai izsolei. 

 

1. 

Par finansējuma nodrošināšanu Lauku atbalsta programmas pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar projektu vadītājas Vinetas Lapseles 17.jūlija 

iesniegumu (reģ. 17.07.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1521) par finansējuma 

nodrošināšanu Lauku atbalsta programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”. 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludināto projektu pieņemšanu Eiropas 

Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", nepieciešams lēmums par 

finansējuma nodrošināšanu projektā „Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr.17-

09-A00702-000054. Projekta 1.kārtas kopējā summa pēc iepirkumu veikšanas sastāda EUR 

420 882.21 (četri simti divdesmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi eiro un 21 cents),  no tām 

attiecināmās izmaksas EUR 417 814.21 (četri simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti 

četrpadsmit eiro un 21 cents), ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. 

publiskais finansējums sastāda EUR 376 032.78 (trīs simti septiņdesmit seši tūkstoši trīsdesmit 

divi eiro un 78 centi), pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām 

sastāda EUR 41 781.43 (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit viens eiro un 43 

centi) un neattiecināmās izmaksas EUR 3 068.01 (trīs tūkstoši sešdesmit astoņi eiro un 01 cents), 

pieejamais avansa maksājums sastāda EUR 75 206.56 (septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti seši 

eiro un 56 centi). 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, 

Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra 

Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nebalso - 

Jānis Ročāns, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas  

nodrošināt projekta īstenošanas uzsākšanai nepieciešamo finansējumu EUR 345 675.65 (trīs 

simti četrdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci eiro un 65 centi); 

2. Izmaksu segšanai finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi projektu vadītāja V.Lapsele. 

 

2. 

Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas un Tautsaimniecības 

komitejas sastāvā 

(Ziņo: E.Stapulone) 

 

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone informē, ka sakarā izmaiņām deputātu sastāvā 

nepieciešams veikt grozījumus Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
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komitejas un Tautsaimniecības komitejas sastāvā, un iesaka ievēlēt darbam minētajās komitejās 

deputātu Jāni Ročānu. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt vai atlaist 

(atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju 

locekļus un revīzijas komisijas locekļus. 

Likuma „Par pašvaldībā” 55. panta pirmā daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz 

vienas domes komitejas loceklim, bet panta trešā daļa nosaka, ka ja pilnvaru laikā kāds no 

deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās politiskās partijas vai vēlētāju 

apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli. 

Pamatojoties uz likuma Par „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

54.pantu, 55.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba 

Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Izdarīt izmaiņas Priekuļu novada domes 2017.gada 22.jūnija lēmumā „Priekuļu novada 

domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (protokols 

Nr.7, p.2) un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Tautsaimniecības komitejas  

sastāvā ievēlēt deputātu Jāni Ročānu.  

     

3. 

Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

         Priekuļu novada dome izskata Vidzemes plānošanas reģiona 2017.gada 30.jūnija vēstuli 

Nr.2.1-8/418 (reģ. 30.06.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1416). 

Sakarā ar Priekuļu novada domes priekšsēdētāja maiņu, ņemot vērā 2017.gada 30.jūnija 

Vidzemes plānošanas reģiona vēstuli Nr.2.1-8/418 „Par pašvaldību priekšsēdētāju Kopsapulci” , 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Reģionālās 

attīstības likuma 17.pantu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba 

Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

            Izvirzīt Priekuļu novada domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni par pārstāvi darbam 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

 

4. 

Par Priekuļu pašvaldības kustamā īpašuma - cirsmu nodošanu atsavināšanai izsolē 

(ziņo: S.Orehova) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības mežziņa A.Amantova 

2017.gada 14.jūlija iesniegumu (reģ.14.07.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1508) par 

pašvaldībai piederošo cirsmu nodošanu atsavināšanai izsolē. 

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

ka izsoles nolikumus apstiprina attiecīgās atvasinātas publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka domes tiesības noteikt kārtību, kādā veicami 

darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 

3.panta otro daļu, saskaņā, ar kuru pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē un 6.panta otro daļu, kas nosaka institūciju, ka atļauju atsavināt pašvaldības 

kustamo mantu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 27.jūlija 
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(protokols Nr.6, p.1) atzinumu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošās cirsmas: 

1.1. cirsmu Nr.1 – Priekuļu pagasta pašvaldības zeme, kvartāls Nr.2 un nogabals Nr.28, 

37, kopējā platība 5.98 ha galvenā izlases cirte ar izsoles sākumcenu EUR 59000.00;  

1.2. cirsmu Nr.2 – Priekuļu pagasta pašvaldības zeme, kvartāls Nr.2, nogabals Nr.28, 

kopējā platība 2.06 ha, kailcirte ar izsoles sākumcenu EUR 31000.00; 

1.3. cirsmu Nr.3 – Priekuļu pagasta pašvaldības zeme, kvartāls Nr.2, nogabals 29,  

platība 1.72 ha,  kailcirte un platība 0.84 ha – galvenās izlases cirte ar izsoles 

sākumcenu EUR 35000.00. 

2. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai izstrādāt 

izsoles noteikumus. 

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

 

5. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.V.-M., A.M.-V., A.M.-V. un E.M.-V. 

(ziņo: I.Jansone) 

 

       Izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (13.072017., Nr.160) par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu V.V.-M., 

„personas kods”, A.M.-V., „personas kods”, A.M.-V., „personas kods”, un E.M.-V., „personas 

kods”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās 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 pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu...”, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt V.V.-M., „personas kods”, A.M.-V., „personas kods”, A.M.-V., „personas 

kods”, un E.M.-V., „personas kods”, ziņas par deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2.  Administratīvo aktu paziņot V.V.-M., nosūtot lēmuma izrakstu uz deklarētas 

dzīvesvietas adresi: „adrese”. 

3. Lēmums izpildāms nekavējoši pēc tā spēkā stāšanās. 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

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

 

6. 

Par atteikumu uzņemt K.K. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.K., „personas kods”, 2017.gada 13.februāra iesniegumu 

(reģ. 15.02.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-120) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

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

apstākļus un  pamatojoties uz 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 
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Latvijas Republikas Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 1.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 

13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 

15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 

16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot,  PAR -

13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, 

Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

„adrese”, ar dzīvojamo platību 31,5 m2, kopējo platību 46,1 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 

4. Piekrist, ka K.K., „personas kods”, M.K., „personas kods”, pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni parakstīt īres līgumu. 

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

vārdā sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

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

noslēdzis īres līgumu. 

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

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

 

7. 

Par atteikumu uzņemt V.K. Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

(ziņo: I.Jansone)  

 

Priekuļu novada dome izskata V.K., „personas kods”, 2017.gada 12.aprīļa iesniegumu 

(reģ. 12.04.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.K-332) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

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

apstākļus un pamatojoties uz 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, Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 

13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 

15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 

17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

„adrese”, ar dzīvojamo platību 30,9 m2, kopējo platību 51,7 m2  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

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

līdzekļiem. 
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4. Piekrist, ka V.K., „personas kods”, un T.K., „personas kods”, pēc īres līguma 

noslēgšanas deklarē dzīvesvietu „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni 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.K. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēgusi īres līgumu. 

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

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

 

8. 

Par līdzekļiem daudzdzīvokļu mājas Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

jumta remontam. 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata Liepas pagasta pārvaldes Dzīvokļu komunālās 

saimniecības 2017.gada 1.jūnija iesniegumu Nr.112, kurā skaidrots, ka 2017.gada 6.aprīlī tika 

saņemts Maija ielas 4-104, Liepā, liepas pagastā, Priekuļu novadā, īrnieces iesniegums par jumta 

bojājumu virs viņas īrētā dzīvokļa, kā rezultātā lietus un sniega laikā regulāri tiek nopludināti 

viņas īrētā dzīvokļa, kas atrodas ēkas piektajā stāvā, griesti. Liepas dzīvokļu komunālās 

saimniecības darbinieki jumtu apsekojuši un sastādīja remontdarbu lokālo tāmi par summu EUR 

3139,69, kurā ir iekļautas izmaksas par skursteņa remontu. Tā kā mājas apsaimniekošanas 

uzkrājums ir negatīvs un Maija ielas 4 daudzdzīvokļu mājā visi dzīvokļi ir pašvaldības, tad tiek 

lūgts piešķirt līdzekļus jumta seguma remontam. Ar skursteņa remontu tas sastāda EUR 

3139,69, bet bez skursteņa remonta tas sastāda EUR 1838,96. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar Liepas pagasta pārvaldes 

Dzīvokļu komunālās saimniecības lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

 2017.gada 28.jūnijā Priekuļu novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdē tika 

pieņemts lēmums atbalstīt Maija ielas 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, daudzdzīvokļu 

mājas jumta un skursteņu remontu. Remontdarbiem nepieciešamo finansējumu segt no 

2017.gada novada budžetā plānotajiem dzīvokļa fonda izdevumu līdzekļiem.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus no 2017.gadā plānotajiem dzīvokļu fonda 

līdzekļiem daudzdzīvokļu mājas Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, jumta un 

skursteņa remontam. 

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

 

9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu K.B. 

 (ziņo: S.Mizga) 

 

Priekuļu novada dome izskata K.K. iesniegumu (reģ. 29.06.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā Nr. K- 711) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu K.B., „personas kods”, 

„adrese”, sakarā ar to, ka minētā persona nedzīvo deklarētā dzīvesvietā, ar viņu īres līgums nav 

slēgts. 
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Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, 

un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

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

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

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

motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR 

-13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par K.B., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmumu K.K. nosūtīt uz adresi: „adrese”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Sandra Mizga. 

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

       

10. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.B. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

           Priekuļu novada dome izskata M.N. iesniegumu (reģ. 29.06.2017. Priekuļu novada 

pašvaldībā Nr.N-713) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu L.B., „personas kods”,  

„adrese”, sakarā ar to, ka dzīvokli pārdevusi,  ilgstoši  dzīvo ārzemēs.   

       Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 11.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, 

un 2003.gada 11.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

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

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

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

motivēta lēmuma pieņemšana par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, atklāti balsojot, PAR 

-13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par L.B., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

2. Lēmumu M.N. nosūtīt uz adresi: „adrese”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Sandra Mizga. 

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

 

11. 

Par kustamās mantas  automamšīnas Opel Vectra Caravan  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar kustamās mantas –

automašīnas Opel Vectra Caravan, valsts reģistrācijas Nr. EJ1235, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 19.jūlija protokolu, konstatēts, ka izsoles 

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

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 
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Kustamā manta nav nosolīta, jo izsolei nav pieteicies neviens pretendents. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte 

Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis 

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

1. Apstiprināt 2017.gada 19.jūlijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas Opel Vectra Caravan ar 

valsts  reģistrācijas Nr. EJ1235 nenotikušu atsavināšanu. 

2. Nenodot atkārtotai atsavināšanai izsolē automašīnu Opel Vectra Caravan ar valsts 

reģistrācijas Nr. EJ1235. 

3. Uzdot Mehānisko darbnīcu vadītājam J.Liepiņam organizēt automašīnas noņemšanu 

no uzskaites CSDD un nodot to utilizācijai.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

12. 

Par kustamās mantas mopēda Baotian Rebel 49 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar kustamās mantas 

mopēda Baotian Rebel 49, valsts Nr.K58H, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 19.jūlija protokolu, konstatēts, ka izsoles 

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

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 291.50. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba 

Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 19.jūlijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu 

novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas mopēda Baotian Rebel 49, valsts Nr. K58H 

atsavināšanu N.K. par viņa nosolīto cenu EUR 291.50 (divi simti deviņdesmit viens  euro 50 

centi). 

 

13. 

Par kustamās mantas  raidera Stiga Par Power 18 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar kustamās mantas 

raidera Stiga Par Power 18 , valsts Nr.PPR006277, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 19.jūlija protokolu, konstatēts, ka izsoles 

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

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 566.50. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba 

Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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Apstiprināt 2017.gada 19.jūlijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu 

novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas raidera Stiga Par Power 18, reģistrācijas 

Nr.PPR006277 atsavināšanu E.K. par viņa nosolīto cenu EUR 566.50 (pieci simti sešdesmit seši 

euro 50 centi). 

 

14. 

Par kustamās mantas zāles pļāvēja pašgājēja YTH-200 TWIN  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 
 

   Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors iepazīstina deputātus ar kustamās mantas 

zāles pļāvēja pašgājēja YTH-200TWIN, reģistrācijas Nr. PPR00M132, izsoles rezultātiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Priekuļu novada pašvaldības Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2017.gada 19.jūlija protokolu, konstatēts, ka izsoles 

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

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība. 

Kustamā manta nosolīta par cenu EUR 500.50. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.pantu, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba 

Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada 19.jūlijā notikušās izsoles protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu 

novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas zāles pļāvēja YTH-200TWIN atsavināšanu N.K. 

par viņa nosolīto cenu EUR 500.50 ( pieci simti euro 50 centi). 

 

15. 

Par adrešu dzēšanu Raunas ielā, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā  

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa novada teritorijas plānotāja J.Pētersona ziņojumu par 

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

novadā. 

Dome konstatē sekojošo: 

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

sadalīšanai apbūves zemes vienībās apstiprināts Cēsu rajona Priekuļu pagastā 

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

savrupmāju būvniecībai; 

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

paredz sadalīt zemes vienības Raunas ielā 12 („kadastra apzīmējums”), Raunas ielā 

14 („kadastra apzīmējums”) un Raunas ielā 16 („kadastra apzīmējums”), Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

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

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, 

Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra 

Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekuļu pagasta padomes 2006.gada 30.marta lēmuma 

,,Par zemes gabala ,,Ābeļdārzs”, Priekuļu pagastā, adresāciju” (prot.Nr.6, p.3.) 3., 4. un 5. 

Punktus. 

2. Adrešu reģistrā dzēst adreses Raunas ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, kuras apstiprinātas ar 2006.gada 30.marta lēmuma ,,Par zemes gabala ,,Ābeļdārzs”, 

Priekuļu pagastā, adresāciju” (prot.Nr.6, p.3.) 3., 4. un 5.punktiem. 

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

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

4201. 

 

16. 

Par nekustamo īpašumu „Salasbērziņi”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata R.R., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, kurš pamatojoties uz 

pilnvaru (reģ.Nr.6106) rīkojas L.R. vārdā, iesniegumu (05.07.2017., Nr.R-758), B.T., deklarētā 

dzīvesvieta „adrese”, kurš pamatojoties uz ģenerālpilnvaru (reģ.Nr.13682) rīkojas D.T. vārdā, 

iesniegumu (10.07.2017., J-776), un I.J., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, kura pamatojas uz 

pilnvaru (reģ.Nr.2533) rīkojas G.J. vārdā, 2017.gada 11.jūlija iesniegumu (reģ. 12.07.2017. 

Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-797), par nekustamajā īpašumā „Salasbērziņi”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošo zemes vienību robežu grozīšanu.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, 

Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, 

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

1. Neiebilst, pirmreizēji iemērot nekustamā īpašuma ,,Salasbērziņi”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, zemes vienības dabā, grozīt zemes vienību ar „kadastra apzīmējums” , 

„kadastra apzīmējums” , „kadastra apzīmējums” un  „kadastra apzīmējums” savstarpējās 

robežas, atbilstoši pievienotajai skicei.  

2. Pēc zemes vienību iemērīšanas dabā, L.R. un D.T. piekrīt viena zemes vienība 34.0ha 

platībā, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienības iemērot dabā. 

3. Pēc zemes vienību iemērīšanas dabā, G.J. piekrīt trīs zemes vienības, ar kopējo platību 

11.3ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienības iemērot dabā. 

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

5. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.6 uz trīs lapām. 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma „Smurģi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

 Priekuļu novada dome izskata M.Z., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 12.jūlija 

iesniegumu (reģ.12.07.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.Z-804) par nekustamā īpašuma 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

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

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

balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, 
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Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

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

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

2. Neapbūvēto zemes vienību, ar „kadastra apzīmējums” pievienot nekustamajam 

īpašumam „Jaunsmurģi”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, „kadastra Nr.”: 

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 4.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienības iemērot dabā; 

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

lauksaimniecība (0101). 

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

„kadastra apzīmējums” , „kadastra apzīmējums” , „kadastra apzīmējums” un „kadastra 

apzīmējums” , dzīvojamās ēkas un sešām palīgceltnēm, saglabājas nosaukums „Smurģi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 35.7ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķi zemes vienībām saglabājas nemainīgi; 

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

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

 

18. 

Par nekustamā īpašuma „Strautiņi”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA ,,Sārlāni”, reģ.Nr.44101031354, valdes locekļa Arta 

Šteinberga, kurš pamatojoties uz ģenerālpilnvaru pārstāv D.L., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 

iesniegumu (29.06.2017., Nr.1397) par nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Mārsnēnu pagastā, 

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

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju  un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

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

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

atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds 

Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris 

Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

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

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

apzīmējums” , 3.2ha platībā. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no divām neapbūvētām zemes 

vienībām ar „kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” , apstiprināt jaunu nosaukumu 

„Jaunstrautiņi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads:  

2.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 3.2ha; 

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

mežsaimniecība (0201). 

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

„kadastra apzīmējums” un „kadastra apzīmējums” , dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltnēm, 

saglabājas nosaukums „Strautiņi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā: 

3.1. nekustamā īpašuma kopējā platība – 2.8ha; 

3.2. zemes lietošanas mērķis zemes vienībām saglabājas nemainīgi. 

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

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



14 

 

 

19. 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu, 

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

 

Novada dome izskata A.Z., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, 2017.gada 14.jūlija 

iesniegumu (reģ.14.07.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1510) par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ,,Caunītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, ar 

„kadastra apzīmējums”, daļai. Iesniegumam pievienots kadastra kartes fragments ar iezīmētu 

zemes vienības daļu. 

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

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Nr.”) ietilpstošās zemes vienības ar „kadastra apzīmējums” daļai – 3.8ha, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes vienību iemērot dabā, saskaņā ar pielikumu, apstiprināt zemes lietošanas mērķi 

– lauksaimniecības zeme  (0101). 

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

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

 

20. 

Par Priekuļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas 

komisijas sastāvu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisijas sastāvu. 

Novada dome konstatē sekojošo: 

1. 2014.gada 27.novembrī novada domē pieņēma lēmumu (prot.Nr.13, 3.p.) pašvaldības 

darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisijas izveidošanu, piecu cilvēku 

sastāvā; 

2. Komisijas locekle Ilga Adamoviča ir pārtraukusi darba attiecības ar Priekuļu novada 

pašvaldību. 

Izvērtējot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.748 

,,Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punktu, atklāti balsojot,  PAR -13 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

          Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas 

komisijas sastāvā Aiju Tīlenu – Liepas pagasta pārvaldes sekretāri. 

 

 

 

 

 

21. 
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Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Milagro”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Novada dome novada izskata I.Č., dzīvojoša „adrese”, un J.P., dzīvojošas „adrese”, 

2017.gada 19.jūlija iesniegumu (reģ. 20.07.2017. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.P-835), par 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.   

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

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

11.punktu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, 

Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra 

Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

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

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”), sadalot zemes vienību ar „kadastra 

apzīmējums” divās līdzīgās daļās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu ievērot sekojošus nosacījumus: 

2.1. katras zemes vienības platība orientējoši 0.2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2.2. projektā paredzēt piekļūšanu no jauna izveidotajai zemes vienībai no Rūpniecības 

ielas, Cēsīs. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar Cēsu novada pašvaldības 

komunālo dienestu; 

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, zemes ierīcības projektam pievienot atbilstošas vienošanās vai 

apliecinājuma kopiju; 

2.5. no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam paredzēt jaunu nosaukumu, kuru 

apstiprina vienlaicīgi ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

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

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

 

22. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas vēlēšanām 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Novada dome novada izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības administratīvās 

komisijas apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, 

atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds 

Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris 

Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Ievēlēt uz Priekuļu novada domes pilnvaru laiku Priekuļu novada pašvaldības 

Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 

    komisijas priekšsēdētājs – Valentins Ciguzis; 

    komisijas priekšsēdētāja vietniece – Svetlana Feoktistova; 

       komisijas locekļi – Ināra Dumbre, Aigars Labrencis, Skaidra Cīrule un Inita Ķerpe; 

       sekretāre – Sandra Mizga. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 
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23. 

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

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā” 

precizēšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektora 

F.Puņeiko informāciju par nepieciešamību redakcionāli precizēt Priekuļu novada pašvaldības 

2017.gada 25.maija saistošos noteikumus Nr.5/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā”. 

Ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2017.gada 4.jūlija vēstulē Nr.1-18/5277 sniegto atzinumu par Priekuļu 

novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017 „Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā”, atklāti 

balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, 

Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, 

Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:  

1. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 25.maija 

saistošajos noteikumos Nr.5/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Priekuļu novadā”. (Precizētie noteikumi pielikumā) 

2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

24. 

Par  maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju Priekuļos 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Dome izskata jautājumu par maksas noteikšanu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju 

Priekuļos. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo situāciju, veiktos aprēķinus un Tautsaimniecības komitejas 

2017.gada 20.jūlija sēdes (protokols Nr.4) atzinumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta d) apakšpunktu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Līdz 2018.gada 1.janvārim noteikt maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju  

Priekuļos EUR 33.65 par vienu MWh  bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Pamatojoties uz minimālās darba algas palielinājumu valstī, veikt atkārtotas 

siltumenerģijas maksas apmēra izmaiņas ar 2018.gada 1.janvāri. 

3. Informēt patērētājus par izmaiņām siltumenerģijas maksas apmērā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

 

 

 

 

 

25. 
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Par kustamas mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 212 nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 (ziņo: F.Puņeiko) 

 

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

piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli Mercedes Benz Sprinter 212, valsts reģistrācijas 

Nr.HB1367, nodot atsavināšanai izsolē. 

Priekuļu novada pašvaldības īpašumā atrodas kustamā manta – transportlīdzeklis 

Mercedes Benz Sprinter 212, valsts reģistrācijas Nr.HB1367, un atlikušo bilances vērtību EUR 

499.53, kura izmantošana saimnieciskajā darbībā nav ekonomiski lietderīga un nepieciešama. 

Pamatojoties uz Publiskas personas atsavināšanas likuma 8.pantu, pašvaldība ir 

novērtējusi atsavināmo kustamo mantu – transportlīdzekli Mercedes Benz Sprinter 212. 

Sertificēts vērtētājs noteicis tirgus vērtību EUR 530.00. Par kustamās mantas novērtēšanu 

Priekuļu novada pašvaldība ir veikusi pakalpojuma samaksu EUR 35.00. Priekuļu novada 

pašvaldība kustamās mantas nosacīto vērtību ir noteikusi, ņemot vērā sertificētu novērtējumu. 

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. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4., 6., 8., 9., 10., 

11.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” un Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 27.jūlija 

(protokols Nr.6, p.2.) atzinumu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte 

Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nodot atsavināšanai Priekuļu novada pašvaldības kustamo mantu –– transportlīdzekli 

Mercedes Benz Sprinter 212, valsts reģistrācijas Nr.HB1367. 

2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minēto kustamās mantas nosacīto cenu EUR 565.00 

(pieci simti sešdesmit pieci euro, 00 centi). 

3. Atsavināt 1.punktā minēto kustamo mantu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

4. Apstiprināt 1.punktā minētās kustamās mantas izsoles noteikumus. (Izsoles 

noteikumi pielikumā).  

5. Publicēt Priekuļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.priekuli.lv  un Priekuļu 

novada pašvaldības izdevumā “Priekuļu novada vēstis” sludinājumu par 1.punktā minētās 

kustamās mantas atsavināšanu. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

26. 

Par budžeta izpildi 2017.gada I pusgadā 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Uzklausījusi Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas ziņojumu par 

2017.gada novada budžeta izpildi līdz 1.jūlijam, saskaņā ar Priekuļu novada pašvaldības 

2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Priekuļu novada pašvaldības nolikums” 23.8 

punktu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, 

http://www.priekuli.lv/
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Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra 

Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

Pieņemt zināšanai 2017.gada budžeta izpildi līdz 1.jūlijam. 

 

27. 

Par Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 6/2017 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada 

budžetu 2017.gadam” izdošanu 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam”. 

Izvērtējot Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un 

Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 23.marta (protokols Nr.7, p.4) atzinumu, 

atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds 

Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris 

Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu 

novada dome nolemj: 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2017 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 

2017.gadam””.  

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

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

 

28. 

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

publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos” precizēšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

 Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un 

juridiskās nodaļas vadītājas I.Jansones informāciju par nepieciešamību redakcionāli precizēt 

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošos noteikumus Nr.4/2017 „Par kārtību 

Priekuļu novada publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos”. 

Ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2017.gada 28.jūnija vēstulē Nr.1-18/5149 sniegto atzinumu par Priekuļu 

novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 „Par kārtību 

Priekuļu novada publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos”, atklāti balsojot,  PAR -13 

(Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izdarīt redakcionālus precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 25.maija 

saistošajos noteikumos Nr.4/2017 „Par kārtību Priekuļu novada publiski pieejamos bērnu rotaļu 

un sporta laukumos”. (Precizētie noteikumi pielikumā) 

2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

29. 
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Par Priekuļu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

(ziņo: E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar domes priekšsēdētājas E. Stapulones informāciju par 

Priekuļu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un 

novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu Saeimas 

vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek 

izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7-15 

locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome. 

Likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību 

institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, 

kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju 

un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Izveidot Priekuļu novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. 

2. Noteikt Priekuļu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 

līdz 2017.gada 18.augustam. Iesniegšanas vieta – Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads.  

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

 

30. 

Par kadastra datu precizēšanu nekustamajam īpašumam „Dārza iela 6”, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

(ziņo: I.Jansone) 

 

         Ir konstatētas neprecizitātes nekustamā īpašuma “Dārza iela 6”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas dokumentos, nosakot nedzīvojamo telpu kopējo platību 

un līdz ar to dzīvokļu īpašumu kopējo platību, kā arī kopīpašuma domājamās daļas un 

domājamās daļas no zemes. 

Pamatojoties uz 2012.gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis 

Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace 

Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt precizēto F11 nekustamajam īpašumam “Dārza iela 6”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā ( skat.pielikumā). 

2. Lūgt Valsts zemes dienestu veikt datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā nekustamajam īpašumam “Dārza iela 6”, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, pamatojoties uz apstiprināto formu 11. 

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

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

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

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

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

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

pastā. 
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5. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska. 

 

31. 

SIA “Kristīnes Avotiņi” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata SIA “Kristīnes Avotiņi”, reģistrācijas numurs 44103063602, 

2017.gada 22.jūnija iesniegumu (reģ.22.06.2017. Priekuļu novada pašvaldībā Nr.1367) par 

2015.gada 28.augustā noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu.  

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

14.panta otrās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu un 

Tautsaimniecības komitejas 2017.gada 27.jūlija (protokols Nr.6, p.3) atzinumu, atklāti balsojot,  

PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis 

Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna 

Broka, Dace Kalniņa, Jānis Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 

1. Iznomāt SIA “Kristīnes Avotiņi”, reģistrācijas numurs 44103063602, zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējums”, ar nosaukumu “Birzmaļi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,  29,72 

ha platībā. 

2. Pagarināt nomas līguma termiņu  no 2017.gada 29.augusta līdz 2019.gada 

28.augustam vai līdz brīdim, kad Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu ierakstīt zemes vienību ar 

„kadastra apzīmējums” zemesgrāmatā uz valsts vārda. 

3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei L.S.Berovskai sagatavot vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu.  

5. Pilnvarot domes priekšsēdētāju E.Stapuloni  parakstīt vienošanos par zemes nomas 

līguma pagarināšanu.  

6. Lēmums zaudē spēku, ja vienošanās netiek noslēgta mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas.  

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

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

 

32. 

Par dzīvokļa Parka ielā 4-2, Priekuļos nodošanu atkārtotai izsolei 

(ziņo: F. Puņeiko) 

 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar izpilddirektora F. Puņeiko informāciju par  

dzīvokļa īpašuma Priekuļos, Parka ielā 4-2 atsavināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pašvaldība atsavināšanai atklātā 

izsolē ar augšupejošu soli nodevusi dzīvokļa īpašumu Priekuļos, Parka ielā 4-2. Izsoles 

sākumcena noteikta – EUR 11000,00. 

Izsolei nepieteicās neviens pretendents. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, 

ka nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot 

atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var samazināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot,  PAR -13 (Elīna Stapulone, Aivars 

Tīdemanis, Baiba Karlsberga, Normunds Kažoks, Arnis Melbārdis, Jānis Mičulis, Sarmīte 

Orehova, Mārīte Raudziņa, Ināra Roce, Juris Sukaruks, Anna Broka, Dace Kalniņa, Jānis 

Ročāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 
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1. Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē dzīvokļa īpašumu Priekuļu novada Priekuļu 

pagastā, Priekuļos, Parka ielā 4-2, nosakot sākumcenu EUR 8800,00. 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (Noteikumi pielikumā). 

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

 

 

Sēdi beidz plkst.15.45 

 

Sēdi vadīja          E.Stapulone 

 

 

Sēdi protokolēja                    A.Tīlena 

 


