
 
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 

 

2016.gada 10.maijā          Nr.5 

 

Sasaukta plkst.8.00 

Sēdi atklāj plkst.8.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par dalību biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.2.Rīcībā 

–Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. 

2. Par dalību biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 2.1.Rīcībā 

–Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai.  

3. Par Cēsu zonālā valsts arhīva sadarbības piedāvājumu. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane 

 

Piedalās –  

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

Zicāns, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris 

Baltiņš.   

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Vineta Lapsele  – projektu vadītāja; 

Elīna Tilaka   – tūrisma darba organizatore. 

 

Nepiedalās:  

Jānis Mičulis   – attaisnota iemesla dēļ; 

Sarmīte Orehova  – attaisnota iemesla dēļ; 

Dace Kalniņa   – attaisnota iemesla dēļ. 

 

1. 

Par dalību biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 

2.2.Rīcībā –Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana  

(ziņo: V.Lapsele, izsakās: E.Stapulone, G.Zicāns, D.Sloka, M.Juzupa) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas Lapseles 

2016.gada 5.maija iesniegumu (reģ.06.05.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.947) par 

mailto:dome@priekulunovads.lv
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iespēju iesniegt projekta iesniegumu biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā 

konkursa 2.2.Rīcībā –Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. 

Pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu 

iesniegumu iesniegšanai 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 

pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 

apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 

2.2.Rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana ar iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 

11.maijam, nepieciešams lēmums par dalību projektā „Lapenes ar pavarda vietu izbūve 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Priekuļu novadā”.  

Projekta kopējā summa sastāda EUR 17 442.47 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti 

četrdesmit divi eiro un 47 centi), ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām, 

t.i. no  EUR 17 442.47 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit divi eiro un 47 centi), kas 

sastāda EUR 15 698.22 (piecpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi eiro un 22 centi), 

nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda 

EUR 1 744.25 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit četri eiro un 25 centi). 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Juris Levitass, 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Lapenes ar pavarda vietu izbūve sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai Priekuļu novadā” biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā 

konkursa  2.2.Rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, par kopējo plānoto projekta summu 

EUR 17 442.47 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit divi eiro un 47 centi), no kuriem 

publiskais finansējums sastāda EUR 15 698.22 (piecpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit 

astoņi eiro un 22 centi); 

2. Projekta iesnieguma atbalsta gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas 

nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu EUR 1 744.25 (viens tūkstotis septiņi simti 

četrdesmit četri eiro un 25 centi) no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

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

 

 

2. 

Par dalību biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 

2.1.Rīcībā –Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai 

(ziņo: E.Tilaka, izsakās: G.Sabulis, D.Sloka, J.Levitass, M.Baltiņš, E.Stapulone, M.Juzupa) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības tūrisma darba organizatores Elīnas Tilakas 

2016.gada 6.maija iesniegumu (reģ.06.05.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.956) par 

iespēju iesniegt projekta iesniegumu biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā 

konkursa 2.1.Rīcībā –Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai. 

 

Pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu 

iesniegumu iesniegšanai 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 

pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 

apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 

2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai ar iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 11.maijam, nepieciešams lēmums par 

dalību projektā „Priekuļu novada kultūras un dabas mantojuma popularizēšana izmantojot 

modernās tehnoloģijas - QR kodus, audio gidu un interaktīvu mājaslapu”.  
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Projekta kopējā summa sastāda EUR 15 555.41 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti 

piecdesmit pieci eiro un 41 cents), ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām 

sastāda EUR 13 999.88 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 88 centi), 

nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām sastāda 

EUR 1 555.53 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit pieci eiro un 53 centi). 

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

15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 

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

Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Elija Latko, Māris Baltiņš), 

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

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā 

konkursa  2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai, par kopējo plānoto projekta summu EUR 15 555.41 (piecpadsmit 

tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci eiro un 41 cents), no kuriem publiskais finansējums sastāda 

EUR 13 999.88 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 87 centi). 

2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas 

nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu EUR 1 555.53 (viens tūkstotis pieci simti 

piecdesmit pieci eiro un 53 centi) no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi tūrisma darba organizatore E.Tilaka. 

 
3. 

Par Cēsu zonālā valsts arhīva sadarbības piedāvājumu 

(ziņo M.Juzupa, izsakās: J.Pētersons, E.Tilaka, E.Stapulone, J.Levitass) 

 

Dome uzklausa domes priekšsēdētāju Māru Juzupu par Cēsu zonālā valsts arhīva 

piedāvājumu izvietot ekspozīciju politiski represēto piemiņas vietā Jaunraunā, atzīmējot 75 

gadus kopš Latvijas iedzīvotāju masveida deportācijas 1941.gada 14.jūnijā Cēsu apriņķa 

Jaunraunas, Liepas, Mārsnēnu un Priekuļu pagastos un lūgumu piešķirt pašvaldības finansējumu 

šīs ieceres realizācijai.  

Jautājums vairākkārt skatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdēs.  

2016.gada pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi šādām aktivitātēm. 

Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājs J.Pētersons un tūrisma darba 

organizatore E.Tilaka uzskata, ka piemiņas vietā atrodas visa nepieciešamā informācija un 

papildus stendu uzstādīšana padarītu piemiņas vietu haotisku un vizuāli pārblīvētu.  

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

Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Juris Levitass, Aivars 

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

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Neatbalstīt Cēsu zonālā valsts arhīva ieceri izvietot ekspozīciju politiski represēto 

piemiņas vietā Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jaunraunā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi tūrisma darba organizatore E.Tilaka. 

 

Sēdi beidz plkst. 8.30 

 

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


