
 
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 30.jūnijā          Nr.7 

 

Sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

 

Darba kārtība:  

1. Par Priekuļu novada pašvaldības līdzdalību Latvijas vides aizsardzības fonda projektu 

konkursā.  

2. Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

3. Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

sastāvā.  

4. Par pašvaldības kustamā mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 412 nodošanu 

atkārtotai izsolei un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

5. Par pašvaldības kustamā mantas – traktora T40 AM  nodošanu atkārtotai izsolei un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

6. Par pašvaldības kustamā mantas – kravas furgona VW Caddy izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

7. Jāņa Briģa iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu.  

8. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites.  

9. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša ielā 7-11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu.  

10. Par pašvaldības īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 20, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atsavināšanu.  

11. Par nekustamā īpašuma “Jaunķerpji”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu.  

12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu N.G. 

13. Par E.E. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.V. 

15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu D.P.  

16. Par kapa vietas maksas noteikšanu Priekuļu novada kapsētās.  

17. Par siltumenerģijas maksas noteikšanu 2016./2017.gada apkures sezonai Priekuļu 

pagastā.  

18. Par pakalpojumu maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas pagastā.  

19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.O. un V.O. 

20. Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža ekosistēmu 

noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. 

21. Par adreses maiņu īpašumam „Ķekaviņas” ar „kadastra Nr.”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā.  

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

23. Nolikuma par Priekuļu novada pašvaldības arhīvu apstiprināšana.  
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24. Par Priekuļu novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības Ekspertu komisijas 

nolikuma apstiprināšanu.  

25. Par darbinieku skaita palielināšanu un atalgojuma noteikšanu Sociālā dienesta Ģimenes 

atbalsta nodaļā.  

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

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

 

Piedalās –  

Deputāti Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

E.Latko.  

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  – izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo               - izpilddirektora vietnieks; 

Evita Šīrante   – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; 

Juris Pētersons  – novada teritorijas plānotājs; 

Elita Rancāne              - Sociālā dienesta vadītāja; 

Sandra Mizga             -  dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste. 

 

Nepiedalās:  

Māra Juzupa – komandējumā; 

Dita Sloka  – komandējumā; 

Gvido Sabulis – atvaļinājumā. 

 

Uzaicināti: 

Inese Suija-Markova – nodibinājuma „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS” izpilddirektore. 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks  Aivars Tīdemanis ierosina sēdes darba 

kārtību papildināt ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

26. Par papildus finansējuma piešķiršanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” 

telpu remontam. 

27. Par līdzekļu piešķiršanu dzīvojamās mājas Maija ielā 4, Liepā tehniskās apsekošanas un 

atzinuma izstrādei. 

28. Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša ielā 6-47, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu.  

29. Par valsts mērķdotāciju sadali pašdarbības pulciņiem.  

30. Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas ielā 23-19, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu. 

31. Par palīdzības sniegšanu Z/S “Sillakas”. 

 

 

Atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 26., 27., 28., 29., 30.  un 31.darba kārtības jautājumu. 
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1. 

Par Priekuļu novada pašvaldības līdzdalību Latvijas vides aizsardzības fonda projektu 

konkursā 

(ziņo: Inese Suija-Markova, izsakās: J.Levitass, G.Zicāns, E.Stapulone, D.Kalniņa) 

 

          Dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības līdzdalību Latvijas vides 

aizsardzības fonda projektu konkursā. 

         Uz domes sēdi uzaicināta un piedalās Inese Suija-Markova – nodibinājuma „Vides 

risinājumu institūts” izpilddirektore. 

        I.Suija-Markova aicina Priekuļu novada pašvaldību kļūt par partneri projektā „Latvijas 

vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Projekta 

ietvaros ir plānots iesaistīt dažādu paaudžu Latvijas iedzīvotājus unikālu lielformāta (līdz 6  ha 

zemes) mākslas objektu radīšanā Amatas, Cēsu, Pārgaujas un Priekuļu novados, tādā veidā ceļot 

sabiedrības apziņu un izpratni par Latvijas ainavu, tās dažādām vērtībām un pakalpojumiem un 

ieinteresētību ainavu uzlabošanā, atjaunošanā un radīšanā. 

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

6.panta 6.punktu, 12.pantu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

1. Priekuļu novada pašvaldībai kā sadarbības partnerim iesaistīties Latvijas Vides 

aizsardzības fonda projektā „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts 

pastāvēšanas simtgadi”. 

2. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldībai nodrošināt 

projekta līdzfinansējumu 2500 EUR apmērā. 

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

 

 

2. 

Par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

(ziņo: A.Tīdemanis)  

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu. 

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

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

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

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

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

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu. (Pārskats 

pielikumā.) 

2. Publicēt pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. 

Par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

sastāvā 

(ziņo:  F.Puņeiko, izsakās: M.Baltiņš, G.Zicāns, J.Levitass) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F.Puņeiko informāciju par 

nepieciešamību veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijas sastāvā. 

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

21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot Andri Rancānu no Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

2. Ievēlēt juristi Initu Jansoni par Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija locekli, komisijas priekšsēdētāja vietnieku. 

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

 

4. 

Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 412 nodošanu 

atkārtotai izsolei un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo:  F.Puņeiko) 

 

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

piederošās kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz Sprinter 412, nodošanu atkārtotā izsolē.  

           Uz 2016.gada 14.jūnija izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2016.gada 

14.jūnija sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par pašvaldībai piederošās kustamās 

mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 412 otrās izsoles organizēšanu.   

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 -12 (Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē pašvaldības kustamo mantu - autobusu Mercedes 

Benz Sprinter 412, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  

2.  Apstiprināt otrās izsoles noteikumus (Noteikumi pielikumā). 

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

 

 

5. 

Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T40 AM  nodošanu atkārtotai izsolei un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo:  F.Puņeiko) 

 

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

piederošās kustamās mantas - traktora T40 AM,  nodošanu atkārtotā izsolē.  

           Uz 2016.gada 14.jūnija izsoli nepieteicās neviens pretendents. 
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Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2016.gada 

14.jūnija sēdē nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par pašvaldībai piederošās kustamās 

mantas – traktora T40 AM  otrās izsoles organizēšanu.   

              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 -12 (Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai atkārtotā izsolē pašvaldības kustamo mantu - traktoru T40 AM, 

pazeminot izsoles sākumcenu par 20%.  

2. Apstiprināt otrās izsoles noteikumus (Noteikumi pielikumā). 

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

 

 

6. 

Par pašvaldības kustamās mantas – kravas furgona VW Caddy izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo:  F.Puņeiko) 

 

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

pašvaldībai piederošo kustamo mantu – kravas furgona VW Caddy, nodot atsavināšanai izsolē. 

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

pieder kustamā manta – kravas furgons VW Caddy, valsts nr. FR8730, 1.reģistrācija 21.03.1998. 

Kravas furgona 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. 

           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 -12 (Elīna Stapulone, Armands 

Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 

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

nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

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

furgonu VW Caddy. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus.  (Noteikumi pielikumā).  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors F. Puņeiko. 
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7. 

Jāņa Briģa iesnieguma izskatīšana par neapdzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata ģimenes ārsta Jāņa Briģa 2016.gada 30.maija iesniegumu 

(reģ.30.05.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.B-505) par  neapdzīvojamo telpu nomas 

līguma pagarināšanu. 

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

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

apakšpunktu un otro daļu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt  Jānim Briģim uz 5 (pieciem) gadiem neapdzīvojamās telpas Raiņa ielā 8, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 26,1 m2 platībā ģimenes  ārsta prakses vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu EUR 0.53 (bez P VN)  par 1 m2.  

3. Uzdot Priekuļu novada pašvaldības juristei I.Jansonei sagatavot nomas līgumu. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz vienas lapas. 

 

 

8. 

Par bezcerīgo parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

        Priekuļu novada dome izskatīja Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontu 

Inventarizācijas komisijas priekšsēdētājas Ilzītes Rumbas 2016.gada 21.marta ziņojumu par 

debitoru sastāvā uzskaitītiem uzņēmumiem, kuru parādu samaksa pastāv šaubas par to 

saņemšanu. 

       Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības 

termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, Priekuļu 

novada pašvaldības 2015.gada 3.martā apstiprināto „Priekuļu novada vienotā grāmatvedības 

organizācijas un uzskaites kārtību”, 2015.gada 1.oktobra „Nolikumu par inventarizācijām”, 

2015.gada 30.oktobra Priekuļu novada domes priekšsēdētājas parakstītu Rīkojumu Nr.104 „Par 

ikgadējo inventarizāciju”, ņemot vērā inventarizācijas komisijas aktu un Finanšu komitejas 

2016.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.7 p.1), atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Norakstīt bezcerīgo parādu par kopējo summu EUR 2 522.42 (divi tūkstoši pieci simti 

divdesmit divi euro un 42 eiro centi) saskaņā ar pielikumu. 

2. Lēmuma izpilde un kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba). 
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9. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša ielā 7-11, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par iespēju pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Pāvila Rozīša ielā 7-11, nodot atsavināšanai. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, 52,5 kvm platībā, kas atrodas 

Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 7-11. Pašvaldības īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums ar V.O., „personas kods”, no 1987.gada 17.jūlija. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, 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 Liepas pagasta pārvaldes vadītāja ir tiesīga ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

           Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Pāvila Rozīša ielā 7-11. 

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

 

 

10. 

Par pašvaldības īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 20, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par iespēju pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Eduarda Veidenbauma ielā 20, nodot atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, 0.204 ha platībā, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Eduarda Veidenbauma ielā 20. Pašvaldības īpašuma tiesības ir nostiprinātas 

Zemesgrāmatā. 

Īpašuma nosaukums – zemes gabals. Par zemes gabalu nav noslēgts nomas līgums. 
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Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, 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 Liepas pagasta pārvaldes vadītāja ir tiesīga ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

           Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

1. Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, 

Liepā, Eduarda Veidenbauma ielā 20. 

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

 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunķerpji”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(ziņo:  F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada izpilddirektora Fjodora Puņeiko  

informāciju par  pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu – „Jaunķerpji”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, kadastra Nr.4260 004 0050, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, izsoles 

noteikumu projektu. 

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

2015.gada 29.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, p.5) pašvaldības nekustamais īpašums ar 

nosaukumu –“Jaunķerpji”, 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 -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj:  
1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu –

“Jaunķerpji”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, „kadastra Nr.”, kas sastāv no četrām būvēm – 

divstāvu dzīvojamās mājas 264,8 m2, pagrabs 30,3 m2, šķūnis 47,6 m2, kūts 85,5 m2 un zemes 

gabala ar kopējo platību 13,14,  izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors F.Puņeiko 
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12. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu N.G. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

      Priekuļu novada pašvaldības dome iepazīstas ar N.G., „personas kods”, iesniegumu ar 

lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

             Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 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, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar N.G., „personas kods”,  par vienistabas dzīvokļa 

„adrese”, ar dzīvojamo platību 16,2 m2, kopējo platību 24,8 m2,  izīrēšanu uz vienu gadu ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu uz 3 gadiem. 

2. Piekrist, ka N.G., „personas kods”, pēc īres līguma noslēgšanas deklarē dzīvesvietu 

dzīvokļa „adrese”. 

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

sagatavot īres līguma projektu. 

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

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Lēmums zaudē spēku, ja N.G. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nav 

noslēdzis īres līgumu. 

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

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

 

 

13. 

Par E.E. uzņemšanu Palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīrēšanu 

 (ziņo: E.Šīrante) 

 

    Priekuļu novada dome izskata E.E., „personas kods”, iesniegumu ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties 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 -

12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

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

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

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

„adrese” ar dzīvojamo platību 29,7 m2, kopējo platību 50,7 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 E.E., „personas kods”, L.E., „personas kods”, E.E., „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 M. Juzupu parakstīt īres līgumu. 

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

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8. Lēmums zaudē spēku, ja E.E. 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. 

 

 

14. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.V. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

           Novada dome izskatījusi iesniegumu, ko iesniedza I.G. (reģistrēts 2016.gada 20.maijā 

Liepas pagasta pārvaldē ar Nr.138/1-2) par E.V., „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 

MK noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas 

nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, 

pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu...”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj:  

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

pieņemšanas dienu. 

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

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

 

 

15. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu D.P. 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Dome izskatījusi Priekuļu novada namu pārvaldes Liepas atbalsta punkta vadītājas Ingas 

Ulmanes ziņojumu (16.06.2016. Nr.137) par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu D.P., 

„personas kods”. 

                  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 MK noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

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

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu ...”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, 

Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis 
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Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija Latko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī „adrese”, D.P., „personas kods”. 

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

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

 

 

16. 

Par kapa vietas maksas noteikšanu Priekuļu novada kapsētās 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: E.Šīrante, G.Zicāns, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu  par nepieciešamību noteikt kapa vietas maksu 

Priekuļu novada kapsētās. 

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

21.panta 14.punkta g apakšpunktu, Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 

2016.gada 16.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Noteikt šādu  maksu par kapa vietu Priekuļu novada kapsētās uz 25 gadiem: 

1.1. vienvietīga vieta 6 m2   21.00 (bez PVN),   25.50 (ar PVN); 

1.2. divvietīga vieta 9 m2     33.75 (bez PVN),   38.25 (ar PVN); 

1.3. trīsvietīga vieta 12 m2   42.00 (bez PVN),   51.00 (ar PVN); 

1.4. četrvietīga vieta 15 m2  52.50  (bez PVN),  63.75 (ar PVN). 

2. Noteikt šādu maksu par kapa vietu Priekuļu novada kapsētās uz 50 gadiem: 

2.1. vienvietīga vieta 6 m2      42.00 (bez PVN),      51.00 (ar PVN); 

2.2. divvietīga vieta 9 m2        63.00 (bez PVN),      76.50 (ar PVN); 

2.3. trīsvietīga vieta 12 m2      84.00 (bez PVN),    102.00 (ar PVN); 

2.4. četrvietīga vieta 15 m2   105.00  (bez PVN),   127.50 (ar PVN). 

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

 

 

17. 

Par siltumenerģijas maksas noteikšanu 2016./2017.gada apkures sezonai Priekuļu pagastā 

(ziņo: J.Levitass) 

 

          Domes izskata jautājumu par apkures izmaksām 2016./2017.gada apkures sezonai Priekuļu 

pagastā. 

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

15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „d” apakšpunktu un 27.punktu, 

Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 16.jūnija (protokols Nr.8) 

atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

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

nolemj:  
1. 2016./2017.gada apkures sezonai Priekuļu pagastā noteikt maksu EUR 42.87 (bez 

pievienotās vērtības nodokļa) par vienu MWh pašvaldības piegādātas siltumenerģijas.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 
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18. 

Par pakalpojumu maksas noteikšanu Priekuļu novada Liepas pagastā 

(ziņo: J.Levitass, izsakās: F.Puņeiko, G.Zicāns, S.Orehova, E.Latko) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Priekuļu novada domes deputāta, Tautsaimniecības 

komitejas priekšsēdētāja J.Levitasa informāciju par nepieciešamību noteikt pakalpojuma maksu 

par zālāju pļaušanu Liepas pagastā ar Belarus traktoru.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu Priekuļu novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2016.gada 16.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna 

Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, 

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

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

1. Noteikt maksu par zāles pļaušanu ar traktoru Belarus Liepas pagastā EUR 35,00(bez 

pievienotās vērtības nodokļa) par vienu hektāru.  

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

 

 

19. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.O. un V.O. 

(ziņo: S.Mizga) 

 

          Priekuļu novada dome izskata R.T. 2016. gada 24. maija iesniegumu (reģ. 24.05.2016. 

Priekuļu novada pašvaldībā Nr. T-487) ar lūgumu anulēt ziņas par I.O., „personas kods”, un 

V.O., „personas kods”, deklarēto dzīvesvietu „adrese”. 

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta1.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 

-12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

1.Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.O., „personas kods”, un V.O., „personas kods”, 

„adrese”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste S.Mizga. 

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

 
 

20. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža ekosistēmu 

noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Priekuļu novada dome izskata Priekuļu novada pašvaldības mežziņa A.Amantova 

2016.gada 21.jūnija  iesniegumu (reģ.21.06.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1238) un 

iepazīstas ar sniegto informāciju par iespēju pieteikties finansējuma saņemšanai Eiropas 

Savienības atbalsta pasākumam „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai” Priekuļu novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu kopšanai 19.1 platībā. 
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          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 

10.maija noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai” īstenošanai”” Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 27.jūnija 

(protokols Nr.7) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj:  

1. Iesniegt projekta „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai” pieteikumu dalībai Eiropas Savienības atbalsta projektā „Ieguldījumi meža 

ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtība uzlabošanai” Priekuļu novada pašvaldībai piederošo 

jaunaudžu kopšanai 19.1 platībā. 

2. Projekta realizācijai paredzēt līdzfinansējumu EUR 3361,60 (trīsi tūkstoši trīsi simti 

sešdesmit viens euro un 60 centi) apmērā. 

3. Pretendenta atlases kritēriju nodrošināšanai finansējuma saņemšanai veikt Priekuļu 

novada pašvaldības reģistrāciju meža īpašnieku biedrībā „Dižsils”. 

4. Pilnvarot Priekuļu novada pašvaldības mežzini Aināru Amantovu, „personas kods”, 

iesniegt Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā pārvaldē projekta pieteikumu un 

parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus. 

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

 

 

21. 

Par adreses maiņu īpašumam „Ķekaviņas” ar „kadastra Nr.”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Dome izskata R.D., deklarētā dzīvesvieta  „adrese”, iesniegumu (reģistrēts Priekuļu 

novada pašvaldībā 13.06.2016., Nr.D-552), par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam 

„Ķekaviņas”, „kadastra Nr.”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

           Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un LR MK 2015.gada 8.decembra 

noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, 

Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Nekustamajam īpašumam „Ķekaviņas”, „kadastra Nr.”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, kas sastāv no zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu – 

„Randalas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā; 

2. Adrešu reģistrā dzēst nosaukumu „Ķekaviņas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

īpašumam ar „kadastra Nr.”; 

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

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

 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma „Māli”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanu 

(ziņo: J.Pētersons) 

 

Priekuļu novada dome izskata H.O., deklarētā dzīvesvieta „adrese”, iesniegumu (reģ. 

Priekuļu novada pašvaldībā 13.06.2016. ar Nr.O-553) par nekustamā īpašuma „Māli”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra Nr.”) sadalīšanu.   
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 Pamatojoties uz LR MK 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” un LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, 

Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Māli”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, („kadastra 

Nr.”), neapbūvētu zemes vienību ar „kadastra apzīmējumu” 1.5ha platībā; 

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

vienības ar „kadastra apzīmējumu”, apstiprināt jaunu nosaukumu „Lapsas”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā;  

2.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 1.5ha; 

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

lauksaimniecība (0101); 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, vienai zemes vienībai ar „kadastra 

apzīmējumu”, vienai pamatceltnei un vienai palīgceltnei saglabājas nosaukums „Māli”, 

Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā;  

3.1. Nekustamā īpašuma kopējā platība – 0.3ha; 

3.2. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas nemainīgs; 

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

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

 

 

23. 

Nolikuma par Priekuļu novada pašvaldības arhīvu apstiprināšana 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nolikuma par Priekuļu novada pašvaldības 

arhīvu apstiprināšanu. 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot, PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt nolikumu par Priekuļu novada pašvaldības arhīvu. (Nolikums pielikumā). 

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

 

 

24. 

Par Priekuļu novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības Ekspertu komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo: F.Puņeiko) 

 

         Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības dokumentu un 

arhīva pārvaldības Ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot,  PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars 

Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

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

novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības Ekspertu 

komisijas nolikumu. (Nolikums pielikumā). 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors F.Puņeiko. 

 

 

25. 

Par darbinieku skaita palielināšanu un atalgojuma noteikšanu Sociālā dienesta Ģimenes 

atbalsta nodaļā 

(ziņo: E.Rancāne, izsakās: F.Puņeiko, A.Capars, G.Zicāns, E.Latko, E.Stapulone) 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par amata vienību skaita palielināšanu Sociālā 

dienesta Ģimenes atbalsta nodaļā ar 2016.gada 1.augustu.  

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

15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta 

pirmo daļu un ņemot vērā Sociālo lietu jautājumu komitejas 2016.gada 21.jūnija (protokols Nr.3) 

atzinumu un Finanšu komitejas 2016.gada 27.jūnija (protokols Nr.7)atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -12 (Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, 

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

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

1. Ar 2016.gada 1.augustu izveidot  Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļā  vienu 

amata vienību: sociālais rehabilitētājs  (1 slodze, profesijas kods 3412 02), nosakot mēnešalgu 

680.00 EUR mēnesī. 

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

 

 

26. 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” telpu 

remontam 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: R.Saļmo, F.Puņeiko, G.Zicāns, J.Levitass, J.Sukaruks, J.Pētersons, 

M.Baltiņš) 

 

Novada dome izskata jautājumu par papildus finansējuma EUR 12000.00 ( divpadsmit 

tūkstoši eiro 00 centi) piešķiršanu Liepas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” telpu 

remontam. 

Izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo skaidro radušos situāciju: 2016.gada budžetā pēc 

iepriekš sagatavotām kontroltāmēm šim mērķim plānoti EUR 23000.00. Šīs kontroltāmes bijušas 

nepilnīgas un bijušas izstrādātas četras kontroltāmes piecu kontroltāmju vietā, kā rezultātā rodas 

šī nepieciešamā finansējuma starpība.  

             Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar iesniegtajām papildus izdevumu 

tāmēm  un ņemot vērā Priekuļu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2016.gada 16.jūnija 

(protokols Nr.8) atzinumu, Finanšu komitejas 2016.gada 30.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR -9 (Elīna Stapulone, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš), PRET – 1 (Armands 

Capars), ATTURAS – 2 (Guntars Zicāns, Elija Latko), Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Piešķirt papildus finansējumu EUR 12000.00 (divpadsmit tūkstoši eiro 00 centi) 

Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” telpu remontam  no Priekuļu novada pašvaldības 

2016.gada budžetā neparedzētiem gadījumiem plānotajiem līdzekļiem.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba). 
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27. 

Par līdzekļu piešķiršanu dzīvojamās mājas Maija ielā 4, Liepā, tehniskās apsekošanas un 

atzinuma izstrādei 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: G.Zicāns, E.Šīrante) 

 

          Priekuļu novada dome izskata jautājumu par finansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas 

Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, tehniskai apsekošanai un atzinuma izstrādei. 

         Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu 

novada domes Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 5.novembra (protokols Nr.16) atzinumu 

un Finanšu komitejas 2016.gada 30.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -11 

(Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

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

1 (Armands Capars), ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu  EUR 4477.00 (četri tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro 

un 00 centi) apmērā daudzdzīvokļu mājas Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

tehniskās apsekošanas veikšanai un atzinuma izstrādei no Priekuļu novada pašvaldības 

2016.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Slēgt līgumu par minētā pakalpojuma sniegšanu ar SIA “Būvprojekts”. 

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

 

 

28. 

Par pašvaldības īpašuma Pāvila Rozīša ielā 6-47, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par iespēju pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Pāvila Rozīša ielā 6-47, nodot atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, 18.5 m2 platībā, kas atrodas 

Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 6-47. Pašvaldības īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums ar J.T. (dzim. N.), „personas kods”, no 1999.gada 27.decembra. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, 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 Liepas pagasta pārvaldes vadītāja ir tiesīga ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 
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Levitass, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Māris Baltiņš, Elija 

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Pāvila Rozīša ielā 6-47. 

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

 

 

29. 

Par valsts mērķdotāciju sadali pašdarbības pulciņiem 

(ziņo: E.Stapulone, izsakās: A.Capars) 

 

           Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E.Stapulone deputātus informē par 

valsts mērķdotāciju sadali pašdarbības pulciņiem. 

           Informācija tiek pieņemta zināšanai. 

 

 

30. 

Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas ielā 23-19, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

atsavināšanu 

(ziņo:E. Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar Liepas pagasta pārvaldes vadītājas E.Šīrantes 

informāciju par iespēju pašvaldībai piederošo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas 23-19, nodot atsavināšanai izsolē. 

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

pieder īpašums ar „kadastra Nr.”, ar „kadastra apzīmējumu”, 27.5 m2 platībā, kas atrodas 

Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 23-19. Pašvaldības īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas Zemesgrāmatā. 

Īpašuma objekta būves nosaukums – dzīvokļa īpašums. Par dzīvokļa izīrēšanu ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums ar I.S., „personas kods”, no 2012.gada 06.jūnija. 

Nekustamo īpašumu kopumā nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā, tas nav 

nepieciešams pašvaldības vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa regulējums nosaka, 

ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. Savukārt, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, 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 Liepas pagasta pārvaldes vadītāja ir tiesīga ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu; 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” II nodaļas regulējumam, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, 

Rūpnīcas ielā 23-19. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante. 

 

 

31. 

Par palīdzības sniegšanu zemnieku saimniecībai “Sillakas” 

(ziņo: A.Tīdemanis) 

 

Dome izskata zemnieku saimniecības “Sillakas” 2016.gada 29.jūnija iesniegumu 

(reģistrēts 29.06.2016. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1284) , kurā lūgts rast iespēju sniegt 

palīdzību  saimniecībai dabas postījumu  seku likvidēšanai. Viesuļvētras rezultātā  ir nodarīti lieli 

postījumi - izskalota servitūta ceļa caurteka, pārrauti dambji divos foreļu dīķos. Materiālie 

zaudējumi aptuveni EUR 12000.00. 

          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes  

Finanšu komitejas 2016.gada 30.jūnija (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -12 

(Elīna Stapulone, Armands Capars, Guntars Zicāns, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Juris 

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

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

 Palīdzēt Z/S “Sillakas” vētras seku likvidēšanā, piešķirot šim mērķim divas dienas  

bezmaksas tehnikas palīdzību. 

 

 

 

Sēdi beidz plkst. 16.30 

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

 

Sēdi protokolēja                     A.Tīlena 


