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Skolu ziņas 

Lasiet 3.lpp

Konkurss “Priekuļu novada Cālis” 
noslēdzies, zināmi rezultāti

Lasiet 4.lpp

Pirmsskolas izglītības iestāžu 
aktualitātes 

Lasiet 8.lpp

Veiksmīgi reģistrēti divi jauni 
sociālie pakalpojumi

Skaisto un vērtīgo 
veidojam mēs paši

Iesaistoties deinstitucionalizācijas 
procesā un projektā “Vidzeme iekļauj” 
(Nr. 9.2.2.1/15/I/003 (ESF)), kā arī 
īstenojot projektu “Infrastruktūras iz-
veide personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem Priekuļu novadā” (Nr.9.3.1.1/
18/I/024 (ERAF)), Priekuļu novada paš-
valdība izveidojusi infrastruktūru un ir 
gatava sniegt vairākus jaunus sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus piln-
gadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Šī gada martā sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā Priekuļu novada paš-
valdības Sociālais dienests reģistrēja 
divus jaunus sociālos pakalpojumus: 
dienas aprūpes centrs un specializētā 
darbnīca. Centra speciālisti ir uzsākuši 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos 
priekšdarbus un pakalpojumu plānošanu.
Telpas ir rekonstruētas atbilstoši dienas 
aprūpes centra vajadzībām un aprīkotas 
ar visu nepieciešamo, lai pakalpojuma 
saņēmēji varētu aktīvi darboties un 
arī atpūsties. Ir labiekārtota teritorija. 
Tuvākajā laikā tiks noslēgts aprīkojuma 
iegādes process.

Pakalpojumu sniegšanu plānots uz-
sākt līdz maija beigām, un tos būs 
iespējams saņemt Priekuļu novada 
Sociālā dienesta telpās Cēsu prospektā 1, 
tādējādi pakalpojumus piedāvājot pēc 
iespējas plašākam saņēmēju lokam pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Dienas aprūpes centra pakalpojumus  
būs iespējams saņemt 15 personām ar
garīga rakstura traucējumiem, savukārt 
Specializētās darbnīcas pakalpojumus –
10 personām. Dienas aprūpes centrs 
dienas laikā nodrošinās sociālās aprūpes

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 
sociālo prasmju attīstību, speciālistu 
konsultācijas un terapiju, izglītošanu un 
brīvā laika pavadīšanas iespējas perso-
nām ar  garīga  rakstura  traucējumiem. 
Specializētajās darbnīcās projekta dalīb-
niekiem atbilstoši savām interesēm būs 
iespēja darboties šūšanas, rokdarbu un 
mājturības  darbnīcās,  tādējādi  nodroši-
not mērķgrupas sociālo integrāciju un
veicinot  amata iemaņu apguvi.

Turpinājums 2.lpp

Latvijā – katrā novadā, katrā pagastā, 
arī pie mums – mīt skaistums.

Ik gadu šeit varam piedzīvot četrus 
gadalaikus, un iepriekšējais gads to ļāvis
darīt visā krāšņumā. Pavasaris, šķiet, ir 
nedaudz aizkavējies, bet tas nemazina 
intensitāti, ar kādu savu sajūsmu par sauli
pauž putni, apņēmību, kādu izstaro ik-
viens uzplaukt gribošs pumpurs. Gaismas
uzvara pār tumsu dabā dod pamudinā-
jumu un jaunu enerģijas lādiņu arī mums.
Kurš gan nav sajutis to urdošo sajūtu,
kad, pavasara saulei izgaismojot katru 
kaktu un nostūri, gribas visu lieko aiz-
slaucīt prom un apputējušo nospodrināt 
arī savā dzīvē? Rudenī vairāk vācam 
krājumus ziemai, kad tā pārdzīvota, 
gribas atbrīvoties no visa, kas kļuvis lieks
– ieviest tīrību un kārtību savā dzīves-
vietā, pagalmā, sētā, un šī rosīšanās 
noved pie apkārtnes un arī domu tīrības. 
No netīrā un liekā jāatbrīvojas gudri. 
Ieviest kārtību fiziskajā telpā jau vairākus 
gadus ik aprīli mudina Lielā talka, kas 
šogad tradicionāli norisināsies 24.aprīlī 
no pulksten 9.00 līdz 15.00 vienlaicīgi 
visā Latvijā. Jauninājums ir papildus 
piedāvātie talkošanas formāti: solo, duo
un ģimenes talka. Savukārt maijā paš-
valdība nāks talkā tiem, kuriem nepie-
ciešams atbrīvoties no lielgabarīta atkri-
tumiem, un astoņās vietās visā novada 
teritorijā izvietos šim mērķim paredzētus 
konteinerus.

Latvijai – katram novadam, katram pa-
gastam, arī mūsējam – ir savas bagātības.

Mums tie ir zinoši, darīt griboši un 
varoši cilvēki.

Šoreiz īpaši izcelt vēlos mūsu novada 
izglītības iestāžu kolektīvus par izturību 
un spēju pielāgoties arvien mainīgajiem 
apstākļiem. 

Turpinājums 2.lpp

No kreisās: Sociālā dienesta vadītāja 
Skaidrīte Astahovska - Eglīte, 

Dienas centra sociālā darbiniece 
Zaiga Riekstiņa, Sociālā dienesta 

vadītājas vietniece, sociālā 
darbiniece Vēsma Veldze.

Foto: Sabīne Mieze
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Turpinājums no 1.lpp
22.martā mācības klātienē atsāka 

Liepas pamatskolas un Priekuļu vidus-
skolas 1.-4.klašu audzēkņi – šis bija no-
zīmīgs lēmums, kas no mācību iestādēm
prasīja rūpīgu sagatavošanos, lai bērni 
varētu pilnvērtīgi apgūt mācību vielu un 
realizēt savam vecumposmam tik nozī-
mīgo socializēšanos, savukārt vecākiem
būtu iespēja atgriezties savā darba ritmā.
Liepas pirmsskolas izglītības iestāde
“Saulīte” martā atzīmēja 45.pastāvēša-
nas gadadienu. Šo gadu gaitā mazuļiem 
vairākās paaudzēs iestādes kolektīvs 
sniedzis atbalstu, iepazīstot bērniem 
vienam otru un visiem kopā – izzinot 
pasauli ap mums. Lai saules mūžs mūsu 
“Saulītei”!

Paldies ģimenes ārstu praksēm un 
feldšeru punktiem, kuri pieteikušies 
iespējai vakcinēt mūsu novada ļaudis un
to veiksmīgi dara. Šobrīd mūsu novadā 
darbojas princips – labāk būt gatavam 
iespējai, kuras vēl nav, nekā palaist to 
garām, kad tā radīsies – mūsu medicīnas
darbinieku kapacitāte šobrīd ir lielāka 
nekā piegādāto vakcīnu apjoms.

Latviju – katru novadu, katru pagastu, 
arī mūsējo – veidojam paši.

Ik darbs, ko darām, ik vārds, ko 
sakām, veido vietu, kurā dzīvojam un 
strādājam.

Ar labiem nodomiem pērn tika pie-
ņemts lēmums remontēt ielas Priekuļos 
Jānķalna ielas rajonā. Reizēm ir jāatzīst, 
ka gala rezultāts nav tāds, kāds bijis 
iecerēts, un tieši šoreiz tā ir noticis. 
Tāpēc jau aprīļa pirmajā nedēļā tieka-
mies ar darbu veicējiem, būvekspertu, 
lai izveidotu konkrētu darbības plānu un
radušās kļūdas novērstu.

Lai mūsu novada cilvēkiem būtu 
vēl vairāk iespēju aktīvi atpūsties un 
uzturēt sevi veselīgā formā, ir atsākta 
pie Priekuļu vidusskolas esošā stadiona 
renovācija. Domājot par jaunākajām pa-
audzēm un viņu interesēm, Liepā teju, 
teju sāksies velo trases izbūve.

Mēs esam par aktīviem, veselīgiem 
novada iedzīvotājiem, kuriem ir iespēja 
tepat, novadā, slīpēt savu izturību un 
mērķtiecību, un, kas zina, varbūt tās no-
derēs ceļā uz jauniem sasniegumiem un 
uzvarām arī ārpus sporta laukumiem.

Kārtība ap mums veido kārtību 
mūsos pašos,  veselā miesā mājo vesels 
gars – šīs atziņas paturam prātā, domājot 
par dzīvošanu un sadzīvi mūsu novadā.

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Turpinājums no 1.lpp

Lai noskaidrotu piemērotākos pakal-
pojumus, līdz šim projekta “Vidzeme 
iekļauj” ietvaros izvērtēta 51 Priekuļu 
novadā dzīvojoša persona ar garīga 
rakstura traucējumiem, tai skaitā 31 
bērns un 20 pieaugušie. Atbilstoši iegū-
tajiem rezultātiem projektā iesaistītie 
cilvēki saņēmuši individuālus sociālos  
pakalpojumus, piemēram, fizioterapijas, 
kanisterapijas, mūzikas un mākslas 
terapijas nodarbības. Pakalpojumu sa-
ņēmēji atzinīgi novērtējuši šo iespēju 
un ar nepacietību gaida, kad tiks atvērts 
jaunais Dienas aprūpes centrs, kur būs 
iespējams lietderīgi pavadīt darba die-
nas. Dienas centra pakalpojumi būs arī 
liels atbalsts pakalpojuma saņēmēju 
ģimenēm un tuviniekiem.

Cilvēkiem ar garīga rakstura trau-
cējumiem, kuriem noteikta 1. vai 2. 
invaliditātes grupa, vēl joprojām ir 
iespējams pieteikties Eiropas Sociālā 
fonda projektā “Vidzeme iekļauj”, lai 
pēc individuālo vajadzību izvērtēšanas

varētu saņemt sociālos pakalpojumus.
Lai pieteiktos dalībai projektā vai uz-
zinātu citu sev interesējošo informāciju, 
aicinām sazināties ar Dienas aprūpes 
centra sociālo darbinieci Zaigu Riekstiņu:
tālr.26568996.  

Sociālā dienesta vadītāja 
Skaidrīte Astahovska - Eglīte

No kreisās: Zaiga Riekstiņa, Skaidrīte 
Astahovska - Eglīte, Vēsma Veldze.

Foto: Sabīne Mieze

NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas 
skolēniem vasaras brīvlaikā līdz 23.aprīlim
Darba devējiem, kuri piedalīsies  

pasākumā, NVA nodrošinās dotāciju  
skolēna mēneša darba algai, kā arī 
dotāciju darba vadītāja atalgojumam. 
NVA apmaksās veselības pārbaudi sko-
lēnam, ja to paredz normatīvie akti par 
obligātajām veselības pārbaudēm, kā 
arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes 
gadījumiem darba vietā. Savukārt darba 
devējam būs jānodrošina līdzfinansē-
jums darba algai, nodokļu nomaksa un 
kompensācija skolēnam par neizmantoto 
atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgo-
jumam par pilnu nostrādātu darba laiku 
jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās 
algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu 
nomaksas.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst no-
darbināt darbos, kas saistīti ar paaugs-
tinātu risku viņu drošībai, veselībai, 
tikumībai un attīstībai.

Pasākums tiks īstenots no 1.jūnija līdz 
31.augustam, tomēr pasākuma norises 
laika grafikā var tikt veiktas izmaiņas,  
ja epidemioloģiskā situācija valstī būs
nelabvēlīga. Pasākumā piedalīties var 
skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem
(ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispā-
rējās, speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma 
veidlapu,  pretendenta piedāvāto darba 
vietu sarakstu un darba pienākumu ap-
rakstu (www.nva.gov.lv) un iesniedzot:

• klātienē NVA Cēsu filiālē Pļavas 
ielā 3A, Cēsīs,

•  nosūtot pa pastu
• vai nosūtot uz NVA Cēsu filiāles 

e-pastu (Cesis@nva.gov.lv), paraks-
tītu ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija par pasā-
kuma nosacījumiem pieejama NVA 
tīmekļvietnē.

Foto māksla logos
Priekuļu kultūras nama logos līdz aprīļa beigām aplūkojama 

Cēsu Mākslas skolas audzēkņu foto izstāde “Mūzika”. 
Darbu autori ir fotomākslas programmas audzēkņi, viņu pedagogs Eero Rass.

Aicinām Priekuļu iedzīvotājus un viesus, ejot pastaigās, piestāt pie 
Priekuļu kultūras nama Selekcijas ielā 6a!
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Jau otro nedēļu 1.-4.klašu audzēk-
ņiem atsākušās mācības klātienē. Kā norit 
šis process Priekuļu novada skolās?

Priekuļu vidusskolas direktores viet-
niece Baiba Karlsberga stāsta, ka skolā 
un mācību stundās viss aizrit mierīgi. 
Bērni ir apmierināti par iespēju atgriez-
ties skolas vidē, satikt vienaudžus un 
skolotājus. Arī epidemioloģisko prasību 
ievērošana grūtības nesagādā. Skolas 
telpas un iekārtojums ļauj ievērot drošu 
distanci, skolēni saņēmuši sejas maskas, 
apmācīti tās pareizi lietot. Mācību stun-
das tiek organizētas gan klasē, gan ārpus 
telpām, un tas neattiecas tikai uz sportu 
vai dabas zinībām, kas varētu būt ierasti. 
Skolotāji izvērtē, kuras ir būtiskākās 
līdz mācību gada beigām apgūstamās un 
nostiprināmās prasmes, lai mācību gadu 
pabeigtu ar pēc iespējas labāku skolēnu 
sniegumu.

Runājot par drošības pasākumiem, 
jāpiemin, ka skolas pedagogiem, virtuves 
darbiniekiem un citam personālam tiek 
veiktas regulāras veselības pārbaudes, 
kas iekļauj arī Covid ekspres-testus.

Ir saņemti seši iesniegumi no skolēnu 
vecākiem par to, ka viņu bērni ārkārtē-
jās situācijas laikā izglītosies ģimenē. 
Tas nozīmē, ka atbildību par bērna iz-
glītošanos, sadarbojoties ar skolu, uz-
ņemas un nodrošina vecāki. Vecāki ar 
skolotājiem sazinās telefoniski un elek-
troniski e-pastos un e-klases vidē.

Ceram, ka pamazām klātienes mācī-
bās varēs atgriezties arī citu klašu skolēni, 
jo būt skolā, savā klases kolektīvā, justies 
piederīgam un atbalstītam ir ļoti būtiski, 
lai saglabātu pozitīvu psihoemocionālo 
stāvokli.

Liepas pamatskolas direktore Anžela 
Kovaļova dalās iespaidos par pirmo 
dienu, kad 1.-4.klašu skolēni atsāka 
mācības klātienē: “Aptuveni puse no 
bērniem skolā bija jau pirms plkst. 
8:00, kaut gan mācības sākās tikai plkst.
8:30 – tik satraukti un priecīgi viņi bija. 
Arī skolas vadība un pedagogi bija ne 
tikai sagatavojušies atsākt mācību pro-
cesu klātienē, bet arī sailgojušies redzēt 
savus audzēkņus bez digitālo ierīču 
starpniecības. Tāpēc bijām izdekorējuši 
skolas ieeju un sagaidījām bērnus gan ar
saviem smaidiem, gan ar neskaitāmiem 
smaidiem uz daudziem, daudziem balo-

niem. Paredzot iespēju atgriezties skolā, 
Liepas pamatskolas pedagogi un tehnis-
kais personāls veica Covid siekalu testus
vēl pirms bērni bija atsākuši mācības 
klātienē, vēlāk uzsākām arī virtuves 
darbinieku pārbaudi. Šobrīd turpinām 
sniegt klātienes konsultācijas arī citu 
klašu skolēniem, kuriem ir nepiecie-
šams skolotāja tiešais atbalsts, tai skaitā 
projekta “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪ-
GAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS 
SAMAZINĀŠANAI” (8.3.4.0/16/I/001)” 
ietvaros.
 Gribu citēt kāda skolēna teikto: 
“Skolotāj, es palūgšu arī citiem skolo-
tājiem ar mani pastrādāt skolā, jūs tak 
redziet, ka klātienē es spēju visu izdarīt 
daudz ātrāk un vairāk!””

Ikvienam skolēnam, kam tas nepie-
ciešams, ir nodrošināts transports uz 
skolu. Mācības mājās šobrīd turpina tikai 
viens bērniņš, kura vecāki ir izmantojuši 
šo iespēju un savas tiesības piesardzības 
vai kādu citu savu apsvērumu dēļ 
skolas apmeklējumu klātienē pagaidām 
neatsākt, un viss ir nodrošināts, lai bērns 
pilnvērtīgi varētu sekot līdzi mācību 
procesam un izpildīt uzdoto arī mācoties 
mājās.

Ir bērni, kuri sūdzas par to, ka aiz 
maskām ir nepierasti elpot, dažam sāp 
galva, tāpēc daudz no mācību laika 
pedagogi ar skolēniem pavada ārpus 
telpām. Ar maskām, kā jau to varēja 
paredzēt, ir tā, ka bērni mēdz tās pa-
zaudēt, aizmirst mājās, mēs esam tam 
sagatavojušies un pret parakstu izsnie-
dzam rezerves maskas. Jebkurā gadījumā
skolas personāls ļoti cer, ka klātienē 
mācības varēs turpināt ilgu laiku, un pēc 
skolēnu emocijām izskatās, ka arī viņi 
vēlas to pašu. Šobrīd laimīgi skolotāji, 
laimīgi bērni un laimīgi vecāki!

Tiek lemts par mācību atsākšanu 
klātienē arī citām klasēm no 12.aprīļa, 
atbilstoši aktuālajiem epidemioloģiskās 
drošības pasākumiem, Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai.

Par precīzu klātienes mācību režīmu 
lūgums sekot līdzi izglītības iestāžu un
pašvaldības sniegtajai aktuālajai infor-
mācijai.

Informāciju sagatavoja 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sabīne Mieze

Priekuļu novada skolās 
atsāk mācības klātienē

Priekuļu vidusskola ir to 22 Latvijas
skolu skaitā, kas kā pateicību par iesais-
tīšanos un ieguldīto  darbu  eTwinning  
projektos,  saņēma  “eTwinning  Skola”  
statusu. Šo statusu ieguvām pirmo reizi.
Citas skolas gan Latvijā, gan ārvalstīs 
tagad mūs redz kā uzticamu sadarbības 
partneri nākotnes eTwinning projektiem.

Kopš 2018.gada eTwinning Eiropas 
skolu sadarbības tīkls skolām, kurās 
darbojas aktīva skolotāju komanda, kas 
īsteno projektus un papildus skolā veicina 
digitālo pratību un interneta drošību, 
piešķir “eTwinning Skola” statusu. Tas
nozīmē, ka esam to Latvijas skolu 
sarakstā, kas ir veiksmīgi piedalījušās 
gan nacionālos, gan Eiropas eTwinning 
projektos.

Lai iegūtu šo statusu, skolas tiek 
vērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Pie-
mēram, skolai jābūt reģistrētai eTwinning 
platformā vismaz 2 gadus, kā arī vismaz 
2 skolotāji no skolas ir iesaistījušies 
eTwinning projektos, profesionālās piln-
veides un citās aktivitātēs. Mūsu sko-
lēni ir piedalījušies projektā “Pasakas 
virtuālajā realitātē”, bet pirms tā īste-
nošanas skolotājas Daiga Jakobsone un 
Ingrīda Zilgalve piedalījās eTwinning
mācībās par virtuālās realitātes pie-
lietošanu stundās. Skolotājas Madaras 
Palsiņas-Šantares vadībā mūsu skolēni 
kopā ar skolēniem no Bulgārijas, Turcijas
un Rumānijas iesaistījās projektā “Enjoy 
English Effectively”, kas ieguva nacio-
nālo kvalitātes sertifi kātu. Šis eTwinning
projekts ir arī daļa no tāda paša nosau-
kuma Erasmus+ projekta.

“eTwinning Skolas” statuss tiek pie-
šķirts uz 2 gadiem, ir iespēju to iegūt 
atkārtoti, turpinot aktīvi piedalīties 
dažādos projektos. Apbalvotās skolas 
saņem arī “eTwinning Skola” plāksnes, 
Eiropas Komisijas vēstuli un eTwinning 
karogu, kā arī papildus iespējas mācībām 
skolas pedagogiem, lai veiksmīgi turpi-
nātu darbību jaunos projektos kopā ar 
skolēniem.
Priekuļu vidusskolas latviešu valodas un

 literatūras skolotāja Ingrīda Zilgalve 
Priekuļu vidusskolas angļu valodas 
skolotāja Madara Palsiņa-Šantare

Priekuļu vidusskola 
uzņemta “eTwinning 

Skolu” pulkā

Priekuļu
vidusskola
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Turpinājums no 1.lpp
22.martā mācības klātienē atsāka 

Liepas pamatskolas un Priekuļu vidus-
skolas 1.-4.klašu audzēkņi – šis bija no-
zīmīgs lēmums, kas no mācību iestādēm
prasīja rūpīgu sagatavošanos, lai bērni 
varētu pilnvērtīgi apgūt mācību vielu un 
realizēt savam vecumposmam tik nozī-
mīgo socializēšanos, savukārt vecākiem
būtu iespēja atgriezties savā darba ritmā.
Liepas pirmsskolas izglītības iestāde
“Saulīte” martā atzīmēja 45.pastāvēša-
nas gadadienu. Šo gadu gaitā mazuļiem 
vairākās paaudzēs iestādes kolektīvs 
sniedzis atbalstu, iepazīstot bērniem 
vienam otru un visiem kopā – izzinot 
pasauli ap mums. Lai saules mūžs mūsu 
“Saulītei”!

Paldies ģimenes ārstu praksēm un 
feldšeru punktiem, kuri pieteikušies 
iespējai vakcinēt mūsu novada ļaudis un
to veiksmīgi dara. Šobrīd mūsu novadā 
darbojas princips – labāk būt gatavam 
iespējai, kuras vēl nav, nekā palaist to 
garām, kad tā radīsies – mūsu medicīnas
darbinieku kapacitāte šobrīd ir lielāka 
nekā piegādāto vakcīnu apjoms.

Latviju – katru novadu, katru pagastu, 
arī mūsējo – veidojam paši.

Ik darbs, ko darām, ik vārds, ko 
sakām, veido vietu, kurā dzīvojam un 
strādājam.

Ar labiem nodomiem pērn tika pie-
ņemts lēmums remontēt ielas Priekuļos 
Jānķalna ielas rajonā. Reizēm ir jāatzīst, 
ka gala rezultāts nav tāds, kāds bijis 
iecerēts, un tieši šoreiz tā ir noticis. 
Tāpēc jau aprīļa pirmajā nedēļā tieka-
mies ar darbu veicējiem, būvekspertu, 
lai izveidotu konkrētu darbības plānu un
radušās kļūdas novērstu.

Lai mūsu novada cilvēkiem būtu 
vēl vairāk iespēju aktīvi atpūsties un 
uzturēt sevi veselīgā formā, ir atsākta 
pie Priekuļu vidusskolas esošā stadiona 
renovācija. Domājot par jaunākajām pa-
audzēm un viņu interesēm, Liepā teju, 
teju sāksies velo trases izbūve.

Mēs esam par aktīviem, veselīgiem 
novada iedzīvotājiem, kuriem ir iespēja 
tepat, novadā, slīpēt savu izturību un 
mērķtiecību, un, kas zina, varbūt tās no-
derēs ceļā uz jauniem sasniegumiem un 
uzvarām arī ārpus sporta laukumiem.

Kārtība ap mums veido kārtību 
mūsos pašos,  veselā miesā mājo vesels 
gars – šīs atziņas paturam prātā, domājot 
par dzīvošanu un sadzīvi mūsu novadā.

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Turpinājums no 1.lpp

Lai noskaidrotu piemērotākos pakal-
pojumus, līdz šim projekta “Vidzeme 
iekļauj” ietvaros izvērtēta 51 Priekuļu 
novadā dzīvojoša persona ar garīga 
rakstura traucējumiem, tai skaitā 31 
bērns un 20 pieaugušie. Atbilstoši iegū-
tajiem rezultātiem projektā iesaistītie 
cilvēki saņēmuši individuālus sociālos  
pakalpojumus, piemēram, fizioterapijas, 
kanisterapijas, mūzikas un mākslas 
terapijas nodarbības. Pakalpojumu sa-
ņēmēji atzinīgi novērtējuši šo iespēju 
un ar nepacietību gaida, kad tiks atvērts 
jaunais Dienas aprūpes centrs, kur būs 
iespējams lietderīgi pavadīt darba die-
nas. Dienas centra pakalpojumi būs arī 
liels atbalsts pakalpojuma saņēmēju 
ģimenēm un tuviniekiem.

Cilvēkiem ar garīga rakstura trau-
cējumiem, kuriem noteikta 1. vai 2. 
invaliditātes grupa, vēl joprojām ir 
iespējams pieteikties Eiropas Sociālā 
fonda projektā “Vidzeme iekļauj”, lai 
pēc individuālo vajadzību izvērtēšanas

varētu saņemt sociālos pakalpojumus.
Lai pieteiktos dalībai projektā vai uz-
zinātu citu sev interesējošo informāciju, 
aicinām sazināties ar Dienas aprūpes 
centra sociālo darbinieci Zaigu Riekstiņu:
tālr.26568996.  

Sociālā dienesta vadītāja 
Skaidrīte Astahovska - Eglīte

No kreisās: Zaiga Riekstiņa, Skaidrīte 
Astahovska - Eglīte, Vēsma Veldze.

Foto: Sabīne Mieze

NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas 
skolēniem vasaras brīvlaikā līdz 23.aprīlim
Darba devējiem, kuri piedalīsies  

pasākumā, NVA nodrošinās dotāciju  
skolēna mēneša darba algai, kā arī 
dotāciju darba vadītāja atalgojumam. 
NVA apmaksās veselības pārbaudi sko-
lēnam, ja to paredz normatīvie akti par 
obligātajām veselības pārbaudēm, kā 
arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes 
gadījumiem darba vietā. Savukārt darba 
devējam būs jānodrošina līdzfinansē-
jums darba algai, nodokļu nomaksa un 
kompensācija skolēnam par neizmantoto 
atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgo-
jumam par pilnu nostrādātu darba laiku 
jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās 
algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu 
nomaksas.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst no-
darbināt darbos, kas saistīti ar paaugs-
tinātu risku viņu drošībai, veselībai, 
tikumībai un attīstībai.

Pasākums tiks īstenots no 1.jūnija līdz 
31.augustam, tomēr pasākuma norises 
laika grafikā var tikt veiktas izmaiņas,  
ja epidemioloģiskā situācija valstī būs
nelabvēlīga. Pasākumā piedalīties var 
skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem
(ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispā-
rējās, speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma 
veidlapu,  pretendenta piedāvāto darba 
vietu sarakstu un darba pienākumu ap-
rakstu (www.nva.gov.lv) un iesniedzot:

• klātienē NVA Cēsu filiālē Pļavas 
ielā 3A, Cēsīs,

•  nosūtot pa pastu
• vai nosūtot uz NVA Cēsu filiāles 

e-pastu (Cesis@nva.gov.lv), paraks-
tītu ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija par pasā-
kuma nosacījumiem pieejama NVA 
tīmekļvietnē.

Foto māksla logos
Priekuļu kultūras nama logos līdz aprīļa beigām aplūkojama 

Cēsu Mākslas skolas audzēkņu foto izstāde “Mūzika”. 
Darbu autori ir fotomākslas programmas audzēkņi, viņu pedagogs Eero Rass.

Aicinām Priekuļu iedzīvotājus un viesus, ejot pastaigās, piestāt pie 
Priekuļu kultūras nama Selekcijas ielā 6a!
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Jau otro nedēļu 1.-4.klašu audzēk-
ņiem atsākušās mācības klātienē. Kā norit 
šis process Priekuļu novada skolās?

Priekuļu vidusskolas direktores viet-
niece Baiba Karlsberga stāsta, ka skolā 
un mācību stundās viss aizrit mierīgi. 
Bērni ir apmierināti par iespēju atgriez-
ties skolas vidē, satikt vienaudžus un 
skolotājus. Arī epidemioloģisko prasību 
ievērošana grūtības nesagādā. Skolas 
telpas un iekārtojums ļauj ievērot drošu 
distanci, skolēni saņēmuši sejas maskas, 
apmācīti tās pareizi lietot. Mācību stun-
das tiek organizētas gan klasē, gan ārpus 
telpām, un tas neattiecas tikai uz sportu 
vai dabas zinībām, kas varētu būt ierasti. 
Skolotāji izvērtē, kuras ir būtiskākās 
līdz mācību gada beigām apgūstamās un 
nostiprināmās prasmes, lai mācību gadu 
pabeigtu ar pēc iespējas labāku skolēnu 
sniegumu.

Runājot par drošības pasākumiem, 
jāpiemin, ka skolas pedagogiem, virtuves 
darbiniekiem un citam personālam tiek 
veiktas regulāras veselības pārbaudes, 
kas iekļauj arī Covid ekspres-testus.

Ir saņemti seši iesniegumi no skolēnu 
vecākiem par to, ka viņu bērni ārkārtē-
jās situācijas laikā izglītosies ģimenē. 
Tas nozīmē, ka atbildību par bērna iz-
glītošanos, sadarbojoties ar skolu, uz-
ņemas un nodrošina vecāki. Vecāki ar 
skolotājiem sazinās telefoniski un elek-
troniski e-pastos un e-klases vidē.

Ceram, ka pamazām klātienes mācī-
bās varēs atgriezties arī citu klašu skolēni, 
jo būt skolā, savā klases kolektīvā, justies 
piederīgam un atbalstītam ir ļoti būtiski, 
lai saglabātu pozitīvu psihoemocionālo 
stāvokli.

Liepas pamatskolas direktore Anžela 
Kovaļova dalās iespaidos par pirmo 
dienu, kad 1.-4.klašu skolēni atsāka 
mācības klātienē: “Aptuveni puse no 
bērniem skolā bija jau pirms plkst. 
8:00, kaut gan mācības sākās tikai plkst.
8:30 – tik satraukti un priecīgi viņi bija. 
Arī skolas vadība un pedagogi bija ne 
tikai sagatavojušies atsākt mācību pro-
cesu klātienē, bet arī sailgojušies redzēt 
savus audzēkņus bez digitālo ierīču 
starpniecības. Tāpēc bijām izdekorējuši 
skolas ieeju un sagaidījām bērnus gan ar
saviem smaidiem, gan ar neskaitāmiem 
smaidiem uz daudziem, daudziem balo-

niem. Paredzot iespēju atgriezties skolā, 
Liepas pamatskolas pedagogi un tehnis-
kais personāls veica Covid siekalu testus
vēl pirms bērni bija atsākuši mācības 
klātienē, vēlāk uzsākām arī virtuves 
darbinieku pārbaudi. Šobrīd turpinām 
sniegt klātienes konsultācijas arī citu 
klašu skolēniem, kuriem ir nepiecie-
šams skolotāja tiešais atbalsts, tai skaitā 
projekta “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪ-
GAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS 
SAMAZINĀŠANAI” (8.3.4.0/16/I/001)” 
ietvaros.
 Gribu citēt kāda skolēna teikto: 
“Skolotāj, es palūgšu arī citiem skolo-
tājiem ar mani pastrādāt skolā, jūs tak 
redziet, ka klātienē es spēju visu izdarīt 
daudz ātrāk un vairāk!””

Ikvienam skolēnam, kam tas nepie-
ciešams, ir nodrošināts transports uz 
skolu. Mācības mājās šobrīd turpina tikai 
viens bērniņš, kura vecāki ir izmantojuši 
šo iespēju un savas tiesības piesardzības 
vai kādu citu savu apsvērumu dēļ 
skolas apmeklējumu klātienē pagaidām 
neatsākt, un viss ir nodrošināts, lai bērns 
pilnvērtīgi varētu sekot līdzi mācību 
procesam un izpildīt uzdoto arī mācoties 
mājās.

Ir bērni, kuri sūdzas par to, ka aiz 
maskām ir nepierasti elpot, dažam sāp 
galva, tāpēc daudz no mācību laika 
pedagogi ar skolēniem pavada ārpus 
telpām. Ar maskām, kā jau to varēja 
paredzēt, ir tā, ka bērni mēdz tās pa-
zaudēt, aizmirst mājās, mēs esam tam 
sagatavojušies un pret parakstu izsnie-
dzam rezerves maskas. Jebkurā gadījumā
skolas personāls ļoti cer, ka klātienē 
mācības varēs turpināt ilgu laiku, un pēc 
skolēnu emocijām izskatās, ka arī viņi 
vēlas to pašu. Šobrīd laimīgi skolotāji, 
laimīgi bērni un laimīgi vecāki!

Tiek lemts par mācību atsākšanu 
klātienē arī citām klasēm no 12.aprīļa, 
atbilstoši aktuālajiem epidemioloģiskās 
drošības pasākumiem, Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai.

Par precīzu klātienes mācību režīmu 
lūgums sekot līdzi izglītības iestāžu un
pašvaldības sniegtajai aktuālajai infor-
mācijai.

Informāciju sagatavoja 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sabīne Mieze

Priekuļu novada skolās 
atsāk mācības klātienē

Priekuļu vidusskola ir to 22 Latvijas
skolu skaitā, kas kā pateicību par iesais-
tīšanos un ieguldīto  darbu  eTwinning  
projektos,  saņēma  “eTwinning  Skola”  
statusu. Šo statusu ieguvām pirmo reizi.
Citas skolas gan Latvijā, gan ārvalstīs 
tagad mūs redz kā uzticamu sadarbības 
partneri nākotnes eTwinning projektiem.

Kopš 2018.gada eTwinning Eiropas 
skolu sadarbības tīkls skolām, kurās 
darbojas aktīva skolotāju komanda, kas 
īsteno projektus un papildus skolā veicina 
digitālo pratību un interneta drošību, 
piešķir “eTwinning Skola” statusu. Tas
nozīmē, ka esam to Latvijas skolu 
sarakstā, kas ir veiksmīgi piedalījušās 
gan nacionālos, gan Eiropas eTwinning 
projektos.

Lai iegūtu šo statusu, skolas tiek 
vērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Pie-
mēram, skolai jābūt reģistrētai eTwinning 
platformā vismaz 2 gadus, kā arī vismaz 
2 skolotāji no skolas ir iesaistījušies 
eTwinning projektos, profesionālās piln-
veides un citās aktivitātēs. Mūsu sko-
lēni ir piedalījušies projektā “Pasakas 
virtuālajā realitātē”, bet pirms tā īste-
nošanas skolotājas Daiga Jakobsone un 
Ingrīda Zilgalve piedalījās eTwinning
mācībās par virtuālās realitātes pie-
lietošanu stundās. Skolotājas Madaras 
Palsiņas-Šantares vadībā mūsu skolēni 
kopā ar skolēniem no Bulgārijas, Turcijas
un Rumānijas iesaistījās projektā “Enjoy 
English Effectively”, kas ieguva nacio-
nālo kvalitātes sertifi kātu. Šis eTwinning
projekts ir arī daļa no tāda paša nosau-
kuma Erasmus+ projekta.

“eTwinning Skolas” statuss tiek pie-
šķirts uz 2 gadiem, ir iespēju to iegūt 
atkārtoti, turpinot aktīvi piedalīties 
dažādos projektos. Apbalvotās skolas 
saņem arī “eTwinning Skola” plāksnes, 
Eiropas Komisijas vēstuli un eTwinning 
karogu, kā arī papildus iespējas mācībām 
skolas pedagogiem, lai veiksmīgi turpi-
nātu darbību jaunos projektos kopā ar 
skolēniem.
Priekuļu vidusskolas latviešu valodas un

 literatūras skolotāja Ingrīda Zilgalve 
Priekuļu vidusskolas angļu valodas 
skolotāja Madara Palsiņa-Šantare

Priekuļu vidusskola 
uzņemta “eTwinning 

Skolu” pulkā

Priekuļu
vidusskola
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Katru gadu pavasarī Priekuļos salido
mazie “cālīši” no visa lielā novada, lai 
piedalītos mazo vokālistu konkursā 
“Priekuļu novada cālis”.

Šogad, kad ir noteikti ierobežojumi 
sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību, 
dalībnieki savus priekšnesumus iesūtīja 
video formātā.

Tika saņemti 14 konkursam gatavoti
priekšnesumi, dalībnieki bija no Mārsnēnu pagasta, Liepas pagasta, Jāņmuižas 
ciema un Priekuļu pagasta.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados katru priekšnesumu izvērtēja žūrija, piešķirot 
mazajiem dziedātājiem nominācijas, ņemot vērā vizuālo tēlu, izpildījumu, balss 
tembru un uzvedību.

Šogad netika nosaukts viens “galvenais cālis”, bet par Skanīgākajiem tika 
atzīti trīs: Emīlija Paula Dzirkale (6 gadi, Priekuļu PII “Mežmaliņa); Undīne 
Baltiņa (6 gadi, Liepas PII “Saulīte”) un Melānija Keita Kļaviņa (6 gadi, Liepas 
PII “Saulīte”).

Savukārt pārējie ieguva nominācijas:
Dabiskākais cālis – Ketrina Beļicka (3 gadi, Jāņmuižas PII); 
Stilīgākais cālis – Sibilla Brakša (3 gadi, Jānmuižas PII); 
Atraktīvākais cālis – Jēkabs Dančauskis (4 gadi, Priekuļu pagasts);
Smaidīgākais cālis – Ketrīna Dženeta Bērziņa (4 gadi, Mārsnēnu pagasts);
Uzmanīgākais cālis – Edvards Džeisons Karols (5 gadi, Mārsnēnu pagasts); 
Centīgākais cālis – Pēteris Mikuļonoks (5 gadi, Mārsnēnu pagasts); 
Draudzīgākais cālis – Elza Virviča (5 gadi, Priekuļu PII “Mežmaliņa); 
Draudzīgākais cālis – Gustavs Ķezis (5 gadi, Priekuļu PII “Mežmaliņa); 
Drošākais cālis – Andriāns Beļkovs (5 gadi, Liepas PII “Saulīte”); 
Daudzpusīgākais cālis – Viktorija Putrašēvica (6 gadi, Liepas PII “Saulīte”); 
Skaļākais cālis – Dominiks Strautmalis (6 gadi, Priekuļu PII “Mežmaliņa); 
Radošākais cālis – Svetlana Jelohina (7 gadi, Liepas PII “Saulīte”).

Paldies dziedošo bērnu vecākiem un pedagogiem 
par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam!

Vēlam siltu, saulainu un skanīgu šo pavasari!

Priekuļu kultūras nama vadītāja Lāsma Dene

Priekuļi grāmatā

Mūsu novadniece Zane Nuts tikko 
izdevusi savu trešo grāmatu “Kaut kāds
FINGLIERIS”. Šis ir autores personis-
kākais darbs, kurā viņa vaļsirdīgi dalās 
ar atmiņām no bērnības, kas pavadīta, 
uzaugot Priekuļos. Ikviens, kurš ir dzī-
vojis gadsimtu mijā, pazīs notikumus, 
vietas un, iespējams, pat sevi. Lai gan 
vairumā stāstu ir krietna  humora deva, 
tajos var smelties arī gana daudz no-
pietnu atziņu un spilgtu emociju.

Krietnu savas dzīves daļu Zane 
pavadījusi Rīgā, tagad atgriezusies 
dzimtajos Priekuļos, jo, kā pati atzīst, 
šeit viņa jūtas kā mājās. Priecāsimies 
par Zanes atgriešanos dzimtajā pusē 
un iepazīsim viņas talantu, lasot jauno 
grāmatu!

Laulību 
reģistrācija bez 

maksas par svinīgo 
ceremoniju

Priekuļu novada Dzimtsarakstu no-
daļa 15.maijā (par godu Starptautiskajai 
ģimenes dienai) aicina pārus, no kuriem
vismaz viens ir deklarēts Priekuļu 
novadā, noslēgt laulību, dāvinot tiem 
svinīgo laulību reģistrāciju.

Šādu pasākumu rīkojam atbalstot 
ģimeniskās vērtības un to, ka bērniem 
jāaug pilntiesīgā ģimenē, kurā ir gan 
faktiskās, gan mantiskās tiesības un kuru 
aizsargā valsts. Īpaši šo iespēju izmantot 
ir aicināti pāri, kuri dzīvo nereģistrētās 
attiecībās un kopīgi audzina bērnus.

Iesniegums laulību reģistrācijai jā-
iesniedz dzimtsarakstu nodaļā līdz š.g. 
14. aprīlim, maksājot tikai valsts nodevu  
– 14 eiro.

Sīkāka informācija pa tel. 29427793. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Īrisa Uldriķe

Ideju konkurss “Es daru”
Priekuļu novada pašvaldība izsludina

biznesa ideju konkursu “Es daru” ar 
mērķi – sniegt pašvaldības atbalstu iedzī-
votāju biznesa ideju realizācijai, motivēt 
iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas
jaunu produktu vai pakalpojumu radī-
šanai, veicinot uzņēmējdarbības veido-
šanos novadā.

Piedalīties konkursā var fiziska 
persona – Priekuļu novadā deklarēts 
(iesniegšanas brīdī vismaz 3 mēnešus) 
iedzīvotājs, ne jaunāks par 18 gadiem, 
kuram ir biznesa ideja un kurš ir gatavs 
uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību vai 
saimniecisko darbību Priekuļu novadā
vai esošs uzņēmējdarbības vai saimnie-
ciskās darbības veicējs, kurš pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir reģistrēts ne vairāk 
kā trīs gadus.

Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības 
noslēgt līgumu ar pašvaldību par finan-
sējuma saņemšanu uzņēmējdarbības uz-
sākšanai vai attīstīšanai.

Konkursa īstenošanai piešķirtais 
kopējais finansējums – 2000,00 EUR 
(divi tūkstoši eiro un 00 centi).

Pieteikumu dalībai konkursā var 
iesniegt Priekuļu novada pašvaldībā 
no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 
15.maijam.

Iesniegtā  biznesa  ideja  jāīsteno  
divpadsmit  mēnešu  laikā  no  līguma  
noslēgšanas datuma.

Biznesa ideju konkursa nolikums un 
pieteikumu veidlapa pieejama novada 
mājas lapā www.priekuli.lv

Informāciju sagatavoja: tūrisma darba 
organizatore Santa Vaišļa

Mazo vokālistu digitālā 
sadziedāšanās Priekuļos
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Priekuļu novada vēstis

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos
Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāre-
ņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” šādus 
grozījumus:
1.1. Saistošo noteikumu 6.punktā vārdus ”divu valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmērā” aizstatāt ar skaitli “218 euro” 
un papildināt ar vārdiem “un personām ar invaliditāti kopš 
bērnības 327 euro”.

1.2. Saistošo noteikumu 8.punktā skaitli “250 euro” aizstāt ar 
skaitli “820,05 euro”.
1.3. Saistošo noteikumu 11.punktā teksta daļu “valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmērā” aizstāt ar skaitli “109 euro” 
un papildināt ar vārdiem “un personām ar invaliditāti kopš 
bērnības 163 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā 
“Priekuļu novada vēstis”.

2021.gada 28.janvāra Saistošie noteikumi Nr.2
“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem””

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenesaprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27.,29., 30. 31. un 31.1 , 32.punktu; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252 .panta piekto daļu

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdē (protokols Nr.2, 22.)
Precizēti Priekuļu novada domes 2021.gada 25.marta sēdē (protokols Nr.4, 22.p.)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu projekts “Par grozījumiem Priekuļu 
novada 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem 
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 
izstrādāts saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu, 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1, 32.punktu.
2021.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās”, kur noteikts minimālo pabalstu apmēru bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, kuri sasniedz pilngadību. Pamatojoties uz iepriekšminētajiem 
grozījumiem, nepieciešams veikt grozījumus 2017.gada 23.novembra Priekuļu 
novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību 
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”.
Izmaiņas attiecināmas uz novada pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz mainīt vienreizēja pabalsta patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai, vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
un pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš turpina 
mācības/ studijas, apmēru.
Ar norādītajiem grozījumiem tiks grozīts Saistošo noteikumu 6., 8., 11.punkts.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta apmēra izmaiņas plānotas Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada budžetā 
sociālajai palīdzībai.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Priekuļu novada Sociālais dienests. 
Apstrīdēšana notiek likumā noteiktajā kārtībā Priekuļu novada domes Administratīvo 
aktu apstrīdēšanas komisijā. 
Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav attiecināms.
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Priekuļu novada vēstis

Katru gadu pavasarī Priekuļos salido
mazie “cālīši” no visa lielā novada, lai 
piedalītos mazo vokālistu konkursā 
“Priekuļu novada cālis”.

Šogad, kad ir noteikti ierobežojumi 
sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību, 
dalībnieki savus priekšnesumus iesūtīja 
video formātā.

Tika saņemti 14 konkursam gatavoti
priekšnesumi, dalībnieki bija no Mārsnēnu pagasta, Liepas pagasta, Jāņmuižas 
ciema un Priekuļu pagasta.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados katru priekšnesumu izvērtēja žūrija, piešķirot 
mazajiem dziedātājiem nominācijas, ņemot vērā vizuālo tēlu, izpildījumu, balss 
tembru un uzvedību.

Šogad netika nosaukts viens “galvenais cālis”, bet par Skanīgākajiem tika 
atzīti trīs: Emīlija Paula Dzirkale (6 gadi, Priekuļu PII “Mežmaliņa); Undīne 
Baltiņa (6 gadi, Liepas PII “Saulīte”) un Melānija Keita Kļaviņa (6 gadi, Liepas 
PII “Saulīte”).

Savukārt pārējie ieguva nominācijas:
Dabiskākais cālis – Ketrina Beļicka (3 gadi, Jāņmuižas PII); 
Stilīgākais cālis – Sibilla Brakša (3 gadi, Jānmuižas PII); 
Atraktīvākais cālis – Jēkabs Dančauskis (4 gadi, Priekuļu pagasts);
Smaidīgākais cālis – Ketrīna Dženeta Bērziņa (4 gadi, Mārsnēnu pagasts);
Uzmanīgākais cālis – Edvards Džeisons Karols (5 gadi, Mārsnēnu pagasts); 
Centīgākais cālis – Pēteris Mikuļonoks (5 gadi, Mārsnēnu pagasts); 
Draudzīgākais cālis – Elza Virviča (5 gadi, Priekuļu PII “Mežmaliņa); 
Draudzīgākais cālis – Gustavs Ķezis (5 gadi, Priekuļu PII “Mežmaliņa); 
Drošākais cālis – Andriāns Beļkovs (5 gadi, Liepas PII “Saulīte”); 
Daudzpusīgākais cālis – Viktorija Putrašēvica (6 gadi, Liepas PII “Saulīte”); 
Skaļākais cālis – Dominiks Strautmalis (6 gadi, Priekuļu PII “Mežmaliņa); 
Radošākais cālis – Svetlana Jelohina (7 gadi, Liepas PII “Saulīte”).

Paldies dziedošo bērnu vecākiem un pedagogiem 
par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam!

Vēlam siltu, saulainu un skanīgu šo pavasari!

Priekuļu kultūras nama vadītāja Lāsma Dene

Priekuļi grāmatā

Mūsu novadniece Zane Nuts tikko 
izdevusi savu trešo grāmatu “Kaut kāds
FINGLIERIS”. Šis ir autores personis-
kākais darbs, kurā viņa vaļsirdīgi dalās 
ar atmiņām no bērnības, kas pavadīta, 
uzaugot Priekuļos. Ikviens, kurš ir dzī-
vojis gadsimtu mijā, pazīs notikumus, 
vietas un, iespējams, pat sevi. Lai gan 
vairumā stāstu ir krietna  humora deva, 
tajos var smelties arī gana daudz no-
pietnu atziņu un spilgtu emociju.

Krietnu savas dzīves daļu Zane 
pavadījusi Rīgā, tagad atgriezusies 
dzimtajos Priekuļos, jo, kā pati atzīst, 
šeit viņa jūtas kā mājās. Priecāsimies 
par Zanes atgriešanos dzimtajā pusē 
un iepazīsim viņas talantu, lasot jauno 
grāmatu!

Grāmatas autore Zane Riekstiņa

Laulību 
reģistrācija bez 

maksas par svinīgo 
ceremoniju

Priekuļu novada Dzimtsarakstu no-
daļa 15.maijā (par godu Starptautiskajai 
ģimenes dienai) aicina pārus, no kuriem
vismaz viens ir deklarēts Priekuļu 
novadā, noslēgt laulību, dāvinot tiem 
svinīgo laulību reģistrāciju.

Šādu pasākumu rīkojam atbalstot 
ģimeniskās vērtības un to, ka bērniem 
jāaug pilntiesīgā ģimenē, kurā ir gan 
faktiskās, gan mantiskās tiesības un kuru 
aizsargā valsts. Īpaši šo iespēju izmantot 
ir aicināti pāri, kuri dzīvo nereģistrētās 
attiecībās un kopīgi audzina bērnus.

Iesniegums laulību reģistrācijai jā-
iesniedz dzimtsarakstu nodaļā līdz š.g. 
14. aprīlim, maksājot tikai valsts nodevu  
– 14 eiro.

Sīkāka informācija pa tel. 29427793. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Īrisa Uldriķe

Ideju konkurss “Es daru”
Priekuļu novada pašvaldība izsludina

biznesa ideju konkursu “Es daru” ar 
mērķi – sniegt pašvaldības atbalstu iedzī-
votāju biznesa ideju realizācijai, motivēt 
iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas
jaunu produktu vai pakalpojumu radī-
šanai, veicinot uzņēmējdarbības veido-
šanos novadā.

Piedalīties konkursā var fiziska 
persona – Priekuļu novadā deklarēts 
(iesniegšanas brīdī vismaz 3 mēnešus) 
iedzīvotājs, ne jaunāks par 18 gadiem, 
kuram ir biznesa ideja un kurš ir gatavs 
uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību vai 
saimniecisko darbību Priekuļu novadā
vai esošs uzņēmējdarbības vai saimnie-
ciskās darbības veicējs, kurš pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir reģistrēts ne vairāk 
kā trīs gadus.

Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības 
noslēgt līgumu ar pašvaldību par finan-
sējuma saņemšanu uzņēmējdarbības uz-
sākšanai vai attīstīšanai.

Konkursa īstenošanai piešķirtais 
kopējais finansējums – 2000,00 EUR 
(divi tūkstoši eiro un 00 centi).

Pieteikumu dalībai konkursā var 
iesniegt Priekuļu novada pašvaldībā 
no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 
15.maijam.

Iesniegtā  biznesa  ideja  jāīsteno  
divpadsmit  mēnešu  laikā  no  līguma  
noslēgšanas datuma.

Biznesa ideju konkursa nolikums un 
pieteikumu veidlapa pieejama novada 
mājas lapā www.priekuli.lv

Informāciju sagatavoja: tūrisma darba 
organizatore Santa Vaišļa

Mazo vokālistu digitālā 
sadziedāšanās Priekuļos

5

Priekuļu novada vēstis

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos
Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāre-
ņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” šādus 
grozījumus:
1.1. Saistošo noteikumu 6.punktā vārdus ”divu valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmērā” aizstatāt ar skaitli “218 euro” 
un papildināt ar vārdiem “un personām ar invaliditāti kopš 
bērnības 327 euro”.

1.2. Saistošo noteikumu 8.punktā skaitli “250 euro” aizstāt ar 
skaitli “820,05 euro”.
1.3. Saistošo noteikumu 11.punktā teksta daļu “valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmērā” aizstāt ar skaitli “109 euro” 
un papildināt ar vārdiem “un personām ar invaliditāti kopš 
bērnības 163 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā 
“Priekuļu novada vēstis”.

2021.gada 28.janvāra Saistošie noteikumi Nr.2
“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem””

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenesaprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27.,29., 30. 31. un 31.1 , 32.punktu; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252 .panta piekto daļu

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdē (protokols Nr.2, 22.)
Precizēti Priekuļu novada domes 2021.gada 25.marta sēdē (protokols Nr.4, 22.p.)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu projekts “Par grozījumiem Priekuļu 
novada 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem 
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 
izstrādāts saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu, 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1, 32.punktu.
2021.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās”, kur noteikts minimālo pabalstu apmēru bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, kuri sasniedz pilngadību. Pamatojoties uz iepriekšminētajiem 
grozījumiem, nepieciešams veikt grozījumus 2017.gada 23.novembra Priekuļu 
novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību 
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”.
Izmaiņas attiecināmas uz novada pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz mainīt vienreizēja pabalsta patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai, vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
un pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš turpina 
mācības/ studijas, apmēru.
Ar norādītajiem grozījumiem tiks grozīts Saistošo noteikumu 6., 8., 11.punkts.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta apmēra izmaiņas plānotas Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada budžetā 
sociālajai palīdzībai.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Priekuļu novada Sociālais dienests. 
Apstrīdēšana notiek likumā noteiktajā kārtībā Priekuļu novada domes Administratīvo 
aktu apstrīdēšanas komisijā. 
Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav attiecināms.
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Priekuļu novada vēstis

Priekuļu novada dome 25.martā notikušajā kārtējā domes sēdē 
ir pieņēmusi kopumā 38 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• aktualizēt un apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 

Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu.
Investīciju plāns aplūkojams www.priekuli.lv sadaļā 
Pašvaldība –> Attīstības plānošana –> Priekuļu novada 
attīstības programma 2015.-2021.gadam;

• apstiprināt precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 
2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 
Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15/2017 “Par pabalstiem piln-
gadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem””;

• apstiprināt noteikumus “Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Priekuļu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”;

• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Mālkalni”, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads atkārtotas 
izsoles noteikumus.

• apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par 
nekustamā īpašuma “Bērzi” Priekuļu novada Veselavas pa-
gastā atsavināšanu par nosolīto cenu 8600,00 EUR;

• apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par 
nekustamā īpašuma “Dīķmalas” Priekuļu novada Priekuļu 
pagasta Jāņmuižā atsavināšanu par nosolīto cenu 3 500,00 
EUR;

• apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par 
nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām” Priekuļu novada 
Priekuļu pagastā atsavināšanu par nosolīto cenu 51 000,00
EUR;

• atļaut uz pašvaldības ceļa B7 (V332-Penderi) Liepas pagasts, 
Priekuļu novads uzstādīt ceļa zīmes Nr. 323 “Maksimālā 
ātruma ierobežojums” un noteikt ceļam B7 apdzīvotās vietas
statusu, izvietojot ceļa zīmes Nr.519 un Nr.520 (apdzīvotas 
vietas sākums);

• piešķirt līdzfinansējumu 400 EUR apmērā Kultūras biedrības 
“Harmonija” grāmatas “Satikšanās” izdošanai;

• apstiprināt E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
muzejpedagoģisko programmu izcenojumu;

• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības biznesa ideju 
konkursa  “Es daru” nolikumu. Konkursa nolikums un 
pieteikuma veidlapa pieejami www.priekuli.lv sadaļā 
Pašvaldība –> Pašvaldības izsludinātie projektu konkursi;

• sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto Cēsu 
biedrībai projekta “Piemiņas vietas izveide pie Amatas 
stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju deportētajiem Cēsu 
apriņķa iedzīvotājiem (ešelons Nr.97322)” īstenošanai 
500,00 EUR apmērā no līdzekļiem neparedzētiem izdevu-
miem;

• nepiemērot maksu par svinīgo laulības reģistrāciju 
Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļā Priekuļos un Liepā 
Starptautiskajā ģimenes dienā 2021.gada 15.maijā.

Priekuļu novada domes 
sēdes apskats /25.03.2021/

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos 
Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu 
novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot saistošo noteikumu pamatredakcijas izdošanas 
tiesiskajā pamatojumā atsauces uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 35. panta otro, 
ceturto un piekto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. 
punktu. Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu 
papildināt ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu jaunā redakcijā: 
“Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
pašvaldībā piešķir, ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 
332 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
232 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
1.3. Svītrot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunku.
1.4. Svītrot saistošo noteikumu 7. un 8.punktu.
1.5. Svītrot saistošo noteikumu IV.nodaļu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā “Priekuļu 
Novada Vēstis”. Paskaidrojumu raksts 7.lpp

2021.gada 25.februāra 
Saistošie noteikumi Nr.3

“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 
2017.gada 23.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.16/2017 “Par ģimenes 
(personas) atzīšanu par trūcīgu un 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma  3.panta otro daļu, 33.panta trešo daļu un 36.panta 

sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada domes 
2021.gada 25.februāra sēdē (protokols Nr.3, 2.p.)

Izsole
Priekuļu  novada  pašvaldība  atkārtotā  ELEKTRONISKĀ  

izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo  
nekustamo īpašumu “Mālkalni” Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā.

Izsoles sākums – 06.04.2021. Nekustamā īpašuma izsoles 
nosacītā sākuma cena – 14 000,00 EUR, izsoles solis – 100 
EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021. 
plkst. 23.59 Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā vai, 
izmantojot elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv/,
jāiemaksā nodrošinājums – 1400 EUR.

Izsoles noslēguma datums: 06.05.2021. plkst.13.00.
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.  

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai: 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts “Par grozījumiem Priekuļu 
novada 2017.gada 23.novembra Saistošajos noteikumos Nr.16/2017 “Par ģimenes 
(personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  
Priekuļu novada pašvaldībā” izstrādāts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma  3.panta otro daļu, 33.panta trešo daļu un 36.panta sesto daļu.
Izmaiņas attiecināmas uz novada trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām). Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam nosaka
pēc ģimenes (personas) vidējiem ienākumiem un materiālo situāciju. Trūcīgas ģimenes
ienākumu līmeni nosaka Ministru kabinets, bet maznodrošinātas ģimenes (personas) 
ienākumu līmeni nosaka katra pašvaldība.
Saskaņā ar 2020.gada 24.novembrī Saeimā pieņemtā un 2020.gada 11.decembrī 
izsludinātā likuma “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” 
(stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī), nepieciešams saistošajos noteikumos veikt izmaiņas,  
jaunā redakcijā izsakot 5.punktu par personu atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam pašvaldībā, pamatredakcijā svītrojot 7., 8.punktu un IV.nodaļu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka Priekuļu novada pašvaldības maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusa piešķiršanai noteikto ienākumu slieksni.
Ar norādītajiem grozījumiem tiks grozīts saistošo noteikumu 5.punkts un dzēsti 5.1. un 
5.2.apakšpunkti.
Saistošo noteikumu projekts nosaka svītrot trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa piešķiršanas termiņu, kas noteikts  Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  
likuma  36. panta trešajā daļā un garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kas noteikta Ministru kabineta 2020. gada 17. 
decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt saistošo noteikumu pamatredakcijas 
izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrojot tajā atsauces  uz  Sociālo  pakalpojumu  un  
sociālās  palīdzības  likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu un 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu. Saistošo noteikumu izdošanas 
tiesiskais pamatojums tiek papildināts ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu un 36.panta sesto daļu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Mājsaimniecības ienākumu sliekšņa palielināšana, līdz kuram persona (ģimene) 
uzskatāma par maznodrošinātu, neietekmēs sociālās palīdzības budžetu, jo potenciālais 
sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaits saglabājas esošajā līmenī.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi un  piemērošanu nodrošina Priekuļu novada Sociālais dienests. 
Apstrīdēšana notiek likumā noteiktajā kārtībā Priekuļu novada domes Administratīvo 
aktu apstrīdēšanas komisijā. 
Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz 
noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, Lielā Talka šogad 
24.aprīlī tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo 
talkošanu, kas nozīmē arī vairāk individuālo talkas vietu 
pieteikumu.

Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi: 
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai 
gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti; DUO talkas: talkojiet

divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet
droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu 
metru distanci; ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, 
bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas ājsaimniecības pārstāvjiem.

Atkritumu maisus bez maksas būs iespējams saņemt 24. 
aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā 
pie talkas atbildīgā vai koordinatora. Priekuļu novada Lielās 
talkas koordinators Jānis Sirlaks: 29425621.

Lielā Talka 2021
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Priekuļu novada dome 25.martā notikušajā kārtējā domes sēdē 
ir pieņēmusi kopumā 38 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• aktualizēt un apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 

Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānu.
Investīciju plāns aplūkojams www.priekuli.lv sadaļā 
Pašvaldība –> Attīstības plānošana –> Priekuļu novada 
attīstības programma 2015.-2021.gadam;

• apstiprināt precizējumus Priekuļu novada pašvaldības 
2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 
Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15/2017 “Par pabalstiem piln-
gadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem””;

• apstiprināt noteikumus “Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Priekuļu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”;

• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Mālkalni”, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads atkārtotas 
izsoles noteikumus.

• apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par 
nekustamā īpašuma “Bērzi” Priekuļu novada Veselavas pa-
gastā atsavināšanu par nosolīto cenu 8600,00 EUR;

• apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par 
nekustamā īpašuma “Dīķmalas” Priekuļu novada Priekuļu 
pagasta Jāņmuižā atsavināšanu par nosolīto cenu 3 500,00 
EUR;

• apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par 
nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām” Priekuļu novada 
Priekuļu pagastā atsavināšanu par nosolīto cenu 51 000,00
EUR;

• atļaut uz pašvaldības ceļa B7 (V332-Penderi) Liepas pagasts, 
Priekuļu novads uzstādīt ceļa zīmes Nr. 323 “Maksimālā 
ātruma ierobežojums” un noteikt ceļam B7 apdzīvotās vietas
statusu, izvietojot ceļa zīmes Nr.519 un Nr.520 (apdzīvotas 
vietas sākums);

• piešķirt līdzfinansējumu 400 EUR apmērā Kultūras biedrības 
“Harmonija” grāmatas “Satikšanās” izdošanai;

• apstiprināt E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
muzejpedagoģisko programmu izcenojumu;

• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības biznesa ideju 
konkursa  “Es daru” nolikumu. Konkursa nolikums un 
pieteikuma veidlapa pieejami www.priekuli.lv sadaļā 
Pašvaldība –> Pašvaldības izsludinātie projektu konkursi;

• sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto Cēsu 
biedrībai projekta “Piemiņas vietas izveide pie Amatas 
stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju deportētajiem Cēsu 
apriņķa iedzīvotājiem (ešelons Nr.97322)” īstenošanai 
500,00 EUR apmērā no līdzekļiem neparedzētiem izdevu-
miem;

• nepiemērot maksu par svinīgo laulības reģistrāciju 
Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļā Priekuļos un Liepā 
Starptautiskajā ģimenes dienā 2021.gada 15.maijā.

Priekuļu novada domes 
sēdes apskats /25.03.2021/

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos 
Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu 
novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot saistošo noteikumu pamatredakcijas izdošanas 
tiesiskajā pamatojumā atsauces uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 35. panta otro, 
ceturto un piekto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. 
punktu. Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu 
papildināt ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu jaunā redakcijā: 
“Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
pašvaldībā piešķir, ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 
332 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
232 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
1.3. Svītrot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunku.
1.4. Svītrot saistošo noteikumu 7. un 8.punktu.
1.5. Svītrot saistošo noteikumu IV.nodaļu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā “Priekuļu 
Novada Vēstis”. Paskaidrojumu raksts 7.lpp

2021.gada 25.februāra 
Saistošie noteikumi Nr.3

“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 
2017.gada 23.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.16/2017 “Par ģimenes 
(personas) atzīšanu par trūcīgu un 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma  3.panta otro daļu, 33.panta trešo daļu un 36.panta 

sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada domes 
2021.gada 25.februāra sēdē (protokols Nr.3, 2.p.)

Izsole
Priekuļu  novada  pašvaldība  atkārtotā  ELEKTRONISKĀ  

izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo  
nekustamo īpašumu “Mālkalni” Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā.

Izsoles sākums – 06.04.2021. Nekustamā īpašuma izsoles 
nosacītā sākuma cena – 14 000,00 EUR, izsoles solis – 100 
EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021. 
plkst. 23.59 Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā vai, 
izmantojot elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv/,
jāiemaksā nodrošinājums – 1400 EUR.

Izsoles noslēguma datums: 06.05.2021. plkst.13.00.
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.  

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai: 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts “Par grozījumiem Priekuļu 
novada 2017.gada 23.novembra Saistošajos noteikumos Nr.16/2017 “Par ģimenes 
(personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem  
Priekuļu novada pašvaldībā” izstrādāts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma  3.panta otro daļu, 33.panta trešo daļu un 36.panta sesto daļu.
Izmaiņas attiecināmas uz novada trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām). Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam nosaka
pēc ģimenes (personas) vidējiem ienākumiem un materiālo situāciju. Trūcīgas ģimenes
ienākumu līmeni nosaka Ministru kabinets, bet maznodrošinātas ģimenes (personas) 
ienākumu līmeni nosaka katra pašvaldība.
Saskaņā ar 2020.gada 24.novembrī Saeimā pieņemtā un 2020.gada 11.decembrī 
izsludinātā likuma “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” 
(stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī), nepieciešams saistošajos noteikumos veikt izmaiņas,  
jaunā redakcijā izsakot 5.punktu par personu atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam pašvaldībā, pamatredakcijā svītrojot 7., 8.punktu un IV.nodaļu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka Priekuļu novada pašvaldības maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusa piešķiršanai noteikto ienākumu slieksni.
Ar norādītajiem grozījumiem tiks grozīts saistošo noteikumu 5.punkts un dzēsti 5.1. un 
5.2.apakšpunkti.
Saistošo noteikumu projekts nosaka svītrot trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa piešķiršanas termiņu, kas noteikts  Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  
likuma  36. panta trešajā daļā un garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kas noteikta Ministru kabineta 2020. gada 17. 
decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt saistošo noteikumu pamatredakcijas 
izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrojot tajā atsauces  uz  Sociālo  pakalpojumu  un  
sociālās  palīdzības  likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu un 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu. Saistošo noteikumu izdošanas 
tiesiskais pamatojums tiek papildināts ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu un 36.panta sesto daļu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Mājsaimniecības ienākumu sliekšņa palielināšana, līdz kuram persona (ģimene) 
uzskatāma par maznodrošinātu, neietekmēs sociālās palīdzības budžetu, jo potenciālais 
sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaits saglabājas esošajā līmenī.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi un  piemērošanu nodrošina Priekuļu novada Sociālais dienests. 
Apstrīdēšana notiek likumā noteiktajā kārtībā Priekuļu novada domes Administratīvo 
aktu apstrīdēšanas komisijā. 
Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz 
noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, Lielā Talka šogad 
24.aprīlī tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo 
talkošanu, kas nozīmē arī vairāk individuālo talkas vietu 
pieteikumu.

Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi: 
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai 
gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti; DUO talkas: talkojiet

divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet
droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu 
metru distanci; ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, 
bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas ājsaimniecības pārstāvjiem.

Atkritumu maisus bez maksas būs iespējams saņemt 24. 
aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā 
pie talkas atbildīgā vai koordinatora. Priekuļu novada Lielās 
talkas koordinators Jānis Sirlaks: 29425621.

Lielā Talka 2021



Priekuļu novada vēstis

Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 
Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 3750. Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, 

Priekuļu pag., Priekuļu nov. Tālr. 64107871. Kontaktinformācija: Priekuļu novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste Sabīne Mieze, tālr. 29475722, e-pasts: sabine.mieze@priekulunovads.lv 

Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. Iespiests: Valmieras tipogrāfi ja SIA “Valprint”

Džimbas 
nodarbības 
pirmsskolā

        Pirmsskolas izglītības iestādē 
          “Mežmaliņa” kopš februāra 
              beigām ik nedēļu notiek
        Džimbas nodarbības, 
     kurās bērni tiek 
            iepazīstināti ar drošības 
          noteikumiem attiecībās 
            ar svešiem un pazīstamiem 
            cilvēkiem, ar pieaugušajiem 
                       un bērniem.

Šīs nodarbības, kuras vada Džimbas 
aģente Ilze Miliševska, notiek piecās 
grupās, tai skaitā sagatavošanas grupā 
“Pūcītes skoliņa”.

Nodarbību mērķis ir iemācīt bērniem 
būtiskāko informāciju par sevi; veicināt 
prasmes atšķirt situācijas, kurās ar per-
sonisko informāciju nevajadzētu dalī-
ties; atpazīt un nosaukt vārdā dažādas 
emocijas; atpazīt potenciāli nedrošas, 
bīstamas situācijas, zināt, kā tajās rīko-
ties. Aktivitātēs kopā ar Džimbu bērni 
skatās pamācošas fi lmiņas, klausās audio 
stāstus, ritmisku mūziku un saņem arī 
mājas darbus.

Kopumā deviņu nodarbību laikā 
bērni iegūst iemaņas un prasmes kā 
adekvāti rīkoties nedrošās un bīstamās 
situācijās.

“Pūcītes skoliņas” grupas audzēkņi 
ar lielu interesi un prieku darbojas 
Džimbas aktivitātēs, kurās tiek veicināta 
bērnu pārliecība un drošums.

Pēc katras tikšanās ar Džimbu arī 
vecāki saņem vēstuli, kur var iepazīties 
ar nodarbību saturu un pārrunāt jauno 
informāciju ar savu bērnu.

Lielu paldies sakām Džimbas no-
darbību vadītājai Ilzei Miliševskai par 
noderīgām un aizraujošām nodarbībām.

“Pūcītes skoliņas” skolotāja 
Ieva Dunska 

Foto no Džimbas mājas lapas 
www.dzimba.lv

Svētki nav atcelti!
“Saule kā olas dzeltenums mirdzēja 

pāri pasaulei. Viņā bija dzīvība. Pa viņas
stariem uz zemi nāca mazi cālēni, un visi 
bija gaiši dzelteni. Vēlāk tie staigās citās 
krāsās, bet sākumā visi atnāk dzelteni.”

Ar  Imanta  Ziedoņa  Dzeltenās  pasa-
kas  iestudējumu,  dziesmām  un  dejām 
pagalmā 1.aprīlī 45 Liepas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Saulīte” darbinieki  
un audzēkņi ieskandināja savas iestādes 
45. jubileju.

45 gadi! Varbūt nav tik daudz? Taču 
šāds laika periods ir pietiekami nozīmīgs, 
lai varētu izvērtēt cilvēku mūžu, ar acīm 
skatītu to, kas bijis un ar prātu uzlūkotu 
to, kas vēl darāms.

Atšķirībā no cāļiem, kurus skaita  
rudenī, Liepas  pirmsskolas  izglītības 
iestādes “Saulīte” padarītā darba pārskata 
laiks iekritis visskaistākajā gadalaikā, 
pavasarī, Lieldienu priekšvakarā.

Droši varu apgalvot, ka mūsu iestādē 
nav neviena darbinieka, kuram būtu vie-
naldzīgs mums uzticēto bērnu liktenis. 
Katru gadu 1.septembrī ar īpašu lep-
numu raugāmies uz mūsu bijušiem 
audzēkņiem viņu pirmajā skolas dienā,
un tikpat dziļu saviļņojumu izjūtam, kad
pusaudža mirdzošajās acīs atpazīstam  
kādu bijušo bērnudārza absolventu.
Lepojamies ar pieredzes bagāto, kvalifi -
cēto, inovatīvo un augstas profesionālās 
pašapziņas noturīgo pedagoģisko dar-
binieku komandu, gados izkoptajām 
tradīcijām un regulārajiem pasākumiem,
mīļo un atbildīgo atbalsta personāla
darbu, savdabīgo telpu noformējumu,  
zaļumiem bagāto plašo pastaigu teri-
toriju, jauno moderno rotaļlaukumu, 
laimīgajiem bērniem un atsaucīgajiem 
vecākiem.

Kolektīva un iestādes viena no 
vērtībām ir DARBINIEKS, arī tas, kurš
šeit vairs nestrādā, bet ir atstājis savu 
ieguldījumu un daļiņu no savas sirds, 
viņu darba augļi ir palikuši. Īpaši nav  
mainījies kolektīvs, protams, priecājos  
par jauniem spēkiem, bet arī novērtēju 
jau esošo darbinieku pieredzi. Vienmēr 
teikšu paldies šiem cilvēkiem, kuri velta 

savu dzīvi darbam, kas ne vienmēr ir
pienācīgi atalgots, bet lielākais ganda-
rījums jau ir tas, ko sniedz bērni, viņu 
patiesums. Paldies arī vecākiem, kuri 
mums uzticējuši pašu dārgāko, kas 
viņiem ir, – savus bērnus! Paldies par 
viņu atbalstu, jaunām idejām un vērtī-
giem ierosinājumiem!

Mums laimējies, jo dzīvojam Priekuļu
novadā, kurā pašvaldība  rūpējas, apzinās 
un novērtē izglītības iestāžu nozīmi.

Gribas novēlēt, lai pietiek spēka 
pamazām vien, no maziem mērķīšiem 
un lielākiem plāniem soli pa solītim 
virzīties tuvāk nodomu izpildei! Lai ar 
katru nākamo aizvadītā darba gadu piln-
veidotos mūsu pieredze un zināšanas! 
Lai tās labās īpašības un tradīcijas, kas 
gadu gaitā iemantotas, rastu idejas ar-
vien jaunām! Lai mums veicas!

Lai mūsu bērnu smiekli saldinātu 
ģimeņu ikdienas rūpes! Lai mūsu kolek-
tīva iekšējais starojums ik gadus kļūtu 
dzidrāks un spilgtāks, un lai dzīvē allaž 
būtu vairāk prieka!

Jo īstenībā taču pasaulē tik ļoti daudz 
visa kā, kas var darīt mūs laimīgus. 
Tad kāpēc lai mēs tādi nebūtu? Kaut uz 
mirkli, tad vēl vienu, vēl un vēl.

“No rītiem mostoties, iesējiet prieka sēklu-
Smaidu, mīļu vārdu un gaišu domu. 
Dienas gaitā tā augs un zaļos, 
Dvēseli ar labestības augļiem baros 
Pat tajās dienās, ko mākoņi segs, 
Viena maza saulīte staros un degs.”

Liepas pirmsskolas
 izglītības iestādes “Saulīte” 

vadītāja Elija Latko

Foto  no Leonīda Rižakova arhīva


